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187-191د. علي محمد زينو.نفي ن�سبة »�سرح البردة« اإلى العالمة اأبي �سامة المقد�سي )665هـ(.

192-193محمد عالي اأم�سكين.من المكتبات ال�سائعة بالجنوب المغربي.

194-198ح�سين عكا�سةقيمة ن�سخة في�س اهلل من »تلخي�س الم�ستدرك« للذهبي، التي عليها حوا�سي �سبط ابن العجمي.
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خطوط وقراءات وسماعات وإجازات

200-202عبد اهلل بن علي ال�سليمان.ن�سخة من كتاب الفروع البن مفلح بخط مو�سى الكناني.

203-205عادل بن عبد الرحيم العو�سي.ن�سخة نفي�سة جدًا من الجزء االأول لكتاب المب�سوط لل�سرخ�سي.

206-207د. محمد بن عبد اهلل ال�سريع.خط االإمام محمد بن عبدالوهاب.

208عادل بن عبد الرحيم العو�سي.خط اأحمد بن الح�سن ال�سيخ فخر الدين الجاربردي.

209عادل بن عبد الرحيم العو�سي.خط ابن العقادة.

210عادل بن عبد الرحيم العو�سي.خط ابن اإليا�س ال�سهيد، ال�سهير بـ: جوي زادة.

211عادل بن عبد الرحيم العو�سي.خط �سياء الدين علي بن ال�سيخ االإمام الحافظ الموؤرخ قطب الدين عبدالكريم بن عبدالنور الحلبي.

212خالد بن محمد الأن�ساري.خط الحافظ المنذري.

213د. محمد بن عبد اهلل ال�سريع.نموذج من خط العالمة ابن مالك �ساحب األفية النحو.

214-215خالد بن محمد ال�سباعي.قراءات و�سماعات.

�سبيلي. 216خالد بن محمد الأن�ساري.�سماع نادر بخط الحافظ ابن فرح االإ

217د. عمرو الديب.�سلطان عالم بالقراءات.

الكناش

219-220اأبو �سذا محمود النحال.نبذة عن كتاب »ال�سير« ل�سيخ االإ�سالم اأبي اإ�سحاق الفزاري، رواية محمد بن و�ساح.

221�سبيب بن محمد العطية.اإ�سافة على: فوائد عن المدر�سة االأ�سرفية.

222-223د.نور الدين الحميدي.تعليقة على كتاب علم المخطوطات الجمالي للدكتور اإدهام حن�س.

224م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان.اآخر الم�ستخرجات علي ال�سحيحين.

اأو  ال�سيخين  �سرط  الثقات على  ال�سيوخ  الحديث عن  ل�سحيح  التخريج  االأول من  الجزء  فائدة عن 
225اأبو �سذا محمود النحال.اأحدهما.

226-227�سياء الدين جعرير.من تملكات االأعالم تملك االأمير عبد القادر الجزائري ت: 1300هـ /1883م.

اِريخي( و�سيوعه في الم�سرق والمغرب. 228-229اإبراهيم بن من�سور الأمير.لقب )التَّ

230231 يو�سف الأوزبكي.محتويات كتاب »ف�سول في تاريخ المخطوطات والمكتبات المقد�سية«.
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235�سياء الدين جعرير.المخطوطات االإ�سالمية والنزهة الجغرافية.

الخطية   كتبهم  ُن�سخ  على  اأو  الموؤلفين  كتب  على  المتاأخرين  تعدي  من   - التراث  محقق  يا   - تنبه 
236-237اإبراهيم بن من�سور الأمير.بالحذف والزيادة.

238حيدر جمعة.تعليق.
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240-241�سياء الدين جعرير.من تملكات العلماء، تملك االإمام ابن الجزري ♫ ت 833هـ.

242-244عبد اهلل بن علي ال�سليمان.كتب ور�سائل لي�ست �سمن مجموع الفتاوى )الن�سرة الثانية(.

جديد إصدارات األعضاء

246-250جديد اإ�سدارات االأع�ساء
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﷽

�لحمد هلل رب �لعالمين، و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا محمد، وعلى �آله و�صحبه 
�أجمعين..

�أما بعد..

فهذه هي �لن�صرة �ل�صهرية - �لتي ت�صدر عن مجموعة �لمخطوطات �لإ�صالمية - 
�لق�صيبة  بحلتها  �لكر�م  قر�ئها  على  تطل  ع�صر،  و�لثاني  ع�صر  �لحادي  عدديها  في 
و�لمتميزة - كما عّوَدْتُكم -؛ باأبحاث �أع�صائها ومقالتهم وم�صاركاتهم وفو�ئدهم 
- �لتي ت�صد �إليها �لرحال - قد �عت�صرتها �أفكارهم، وزبرتها �أقالمهم، منثورًة بين 
فيها  يو��صلون   – ومثمنيها  �أهلها  عند  �أغلى  هي  بل   – و�لجو�هر  كالدرر  �أيديكم 
م�صيرتهم ورحلتهم بحثًا وتنقيبًا في هذ� �لبحر )عالم �لمخطوطات( �لذي ل �صاحل 
له؛ يغو�صون في �أعماقه ل�صتخر�ج كل ما هو جديد و�إحياء ما قد َدَر�َس؛ لي�صعوه 

بين �أيديكم في هذ� �لقالب �لن�صير.

خارج  من  جديدة  مقالت  �صم   - �صبق  ما  دون   - �لعدد  هذ�  به  يتميز  ومما 
مجموعة �لمخطو�ت �لإ�صالمية..

هذ� �لأمر �لذي كان يرد علينا كثير�ً.

وقد ترددنا كثير�ً في �عتماده، ولكن لما كثرت �لطلبات و�ألح �أ�صحابها حر�صًا 
منهم على �لإفادة ورغبة منهم في م�صاركاتهم؛ و�صع �لأمر للم�صاورة ووقعت - 

بحمد �هلل - �لمو�فقة على ذلك ب�صروطها، وقمنا باإدخال ما تم �ختياره.

ولم تكن �لن�صرة �ل�صهرية لت�صتمر - �أو ت�صل - �إلى هذه �ل�صورة �لتي هي عليها 
و�لم�صاركات،  بالمقالت،  لها  �أع�صائها  دعم  ثم  لها،  تعالى  �هلل  توفيق  لول  �ليوم 
�لجميع  �هلل  �لمحت�صبين في ذلك؛ فجزى  �لقائمين عليها،  و�لفو�ئد، ولول جهود 

خير �لجز�ء.
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هذ�  �إلى  �لن�صرة  هذه  و�صول  في  توفيقه  على  �صبحانه  �لمولى  ن�صكر  �إذ  ونحن 
باإرفادها  �ل�صتمر�ر  �لمجموعة  �أع�صاء  لنرجو من  �لإقبال عليها؛  �لم�صتوى وتز�يد 
بالأبحاث و�لمقالت و�لفو�ئد؛ رجاء �أن ت�صتمر في �أد�ء ما قامت لأجله، و�أن ينتفع 

بها �لباحثون، و�لمخت�صون و�لمعتنون بالتر�ث.
التحرير
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كلمة العدد

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�أُن�ٍس، �أو �صحائُب غيٍث، �أو هي  �لمخطوطات �لإ�صالمية جباُل علٍم، �أو ريا�ُس 
كلُّ ذلك...

�لأمة  جهود  ِمْن  �أثاَر  ملسو هيلع هللا ىلص  �لأمي  �لنبي  قلب  على  �ل�صماء  من  نزل  و�حٌد  كتاٌب 
و�أ�صاَل ِمْن �أقالمها ما لم يثره كتاٌب ِمْن قبله ول ِمْن بعده...

�للغات  لت�صمَل  �لإ�صالمية  ونقوُل:  الإ�سالمية«،  »المخطوطات  ن�صاأت  وبف�صله 
�لكثيرة �لتي َكتبْت بها �صعوٌب و�صعوٌب د�نْت بالإ�صالم، و�تبعت �لنبي عليه �ل�صالة 

و�ل�صالم، و�صاركْت في جهود �لأمة �لعلمية في �لم�صرق و�لمغرب...
َمْن ي�صتطيع �أْن يح�صي عدَد ما �أّلفه �لم�صلمون ُمنطلقين من كتاِبهم �لأول �لذي 

ه بطلب �لزيادة من �لعلم، َمْن؟ �أَمَر بالقر�ءة، ووجَّ
�لأنظاُر  ترتدُّ دونه  �أحد�ً حاوَل ذلك، فهذ� ما  �أظنُّ  ي�صتطيع، وما  �أحد�ً  �أظنُّ  ما 

ح�صرى، و�لجهوُد متح�صرًة...
َن �لموؤلفون، و�صارَك �لعالمون. في ع�صر�ٍت وع�صر�ٍت ِمْن �أق�صام �لعلم دوَّ

وفي ع�صر�ٍت وع�صر�ٍت ِمْن �صروب �لمعرفة �صّطَر �لعارفون، و�أمتَع �لبارعون.
وفي ع�صر�ٍت وع�صر�ٍت ِمْن فنوِن �لأدِب كتَب �لأدباء، و�أبدَع �لبلغاء.

ل عليه... هذ� هو تر�ُثنا �لذي ننتمي �إليه، ونعوِّ
ت �لعالمين باأفكارها و�أ�صر�رها و�أنو�رها... وهذه هي مكتبُتنا �لتي غذَّ

عتها �لبالُد حتى يمكن �لقول: �أَْن ما ِمْن قريٍة ول  وهذه هي مخطوطاُتنا �لتي توزَّ
مدينٍة �إل وفيها ِمْن تلك �لمخطوطات �أثٌر �أو �آثار...

جميل"،  و"بثينة  قي�س"،  و"ليلى  مغيث"،  "بريرُة  هي  �لإ�صالميُة  �لمخطوطاُت 
و"عفر�ء عروة"، و"مي توبة"، وهي "مهردكار حمزة �لبهلو�ن"، و"عبلة عنترة".
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و�إذ� �صئَت دلياًل فانظْر �إلى �أولئك �لعاكفين في محر�بها، �لُم�صغين �إلى خطابها، 
�لباذلين �لعمر في �لك�صِف عن نقابها، �لمتطلعين ب�صدق �ل�صوق �إلى ُقرِبها و�قتر�ِبها، 

�لعاملين باأجمِل �لنو�يا لإظهار لبِّها وُلبابها...
�لأكناف،  �لأخياف، موطاأُة  �لأطياف، متحدُة  متنوعُة  ثلُة كريمُة  �أولئك:  وِمْن 
قويُة �لأكتاف، جمعتها مجموعُة )المخطوطات الإ�سالمية( »الوت�سابية« على مائدتها 
�لعامرة، فاأ�صابو� من لذ�ئذها ما طلبو�، ونهلو� ِمْن �صر�بها وعّلو� ما �أحّبو�... وطعمو� 

و�أطعمو�، و�ُصقو� و�َصقو�، وكانو� بما لديهم غيَر �صنينين...
عقوِل  �إلى  طريَقها  ْت  �صقَّ �لتي  �لن�صرة  هذه  �لمبارك  جمِعهم  ثمر�ت  ِمْن  وكان 
�لمخت�صين و�لمهتمين وقلوِبهم بكلِّ ثقٍة و�طمئناٍن؛ لما حوته ِمْن تحقيٍق وتدقيٍق، 

ٍع بديٍع، و�إبد�ٍع متنوٍع. وتنميٍق وت�صويٍق، وتنوُّ
ودونكم عدديها �لجديدين: )�لحادي ع�صر و�لثاني ع�صر( �لُموؤتلفين غير �لُمختلفين... 

فانظرو� ُم�صتمتِعين، و�نتظرو� غيَر منقطِعين، فال�صيرُة و�ثبٌة، و�لهمُم وّثابٌة.

�أو  تعليٍق،  �أو  �أو مقاٍل،  ببحٍث،  بعُد -  قبُل وِمْن  �لآن وِمْن  �صارَك -  َمْن  ولكلِّ 
فائدٍة، �أو عائدة، �أو �إ�صاءة، �أو �إيماءة: �ل�صكُر �لجزيُل، و�لدعاُء �لحفيُل...

َب، �أو ز�َد، �أو �أ�صاَف، �أو  ولكلِّ َمْن قر�أ - ِمْن بعُد وِمْن قبُل و�لآَن - فعلََّق، �أو عقَّ
َح: �لدعاُء �لحفيُل، و�ل�صكُر �لجزيُل كذلك... َح، �أو نقَّ �صحَّ

في  وز�َد  ثمِرها،  من  َع  ونوَّ �أزِرها،  ِمْن  ف�صدَّ  بموؤ�زرٍة  يد�ً  مدَّ  لمن  ذلك  ومثل 
زهِرها، و�صاعَف ِمْن عطِرها...

وبعُد: فقد قالو�: »حقوق �لطبع محفوظة«، ونحن نحمُل »�لطبع« على »معنييِه«، 
َد �ختالُف �لر�أي للودِّ ِمْن ق�صيٍة، ولن ُيناِزَع في ُهويٍة. ولن ُيف�صِ

عبد الحكيم الأني�س
دبي: ٧ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ







 تقويم (المكتبة البلقينية)

الصادرة عن أروقة للدراسات والنشر سنة ١٤٣٦هـ

الحلقة (٢)

حول تحقيق كتاب

«ترجمة شيخ اإلسالم قاضي القضاة جالل الدين البلقيني»

كتبه

أبو عبيد مشهور بن حسن آل سلمان
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دومي« مِن »صحيح مسلم« 
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﷽

الحمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على َمن ال نبي بعده.

وبعد:

ه ن�سخًة فريدة ِمن »�سحيح م�سلم«، تحتفظ بها االآن  فقد ن�سخ الميدومي بخطِّ
مكتبة »نور عثمانية« بتركيا تحت رقم )1185، 1186(، وهي اأ�سٌل مهمٌّ ي�ساهي 

االأ�سول الكبار المعروفة ِمن »�سحيح م�سلم«.

مولد »الأ�صل« بالقاهرة

ال�سيخ  »اأخبرنا  قال:  )2/1/اأ(  الن�سخة  باإ�سناد  الت�سمية  بعد  االأ�سل  هذا  ويبداأ 
: واأنباأنا  .قال الماأمونيُّ اِعِديُّ الُفَراويُّ اأبو عبد اهلل محمد بن الف�سل بن اأحمد ال�سَّ
عبد  بن  اإ�سماعيل  الح�سن  واأبو   ، اِميُّ حَّ ال�سَّ طاهر  بن  الوجيه  الفقيهان:  ال�سيخان 
الغافر، كتابًة، قالوا: اأخبرنا ال�سيخ الفقيه اأبو الح�سين عبد الغافر بن محمد بن عبد 
بن  َعْمُرَويَة  بن  عي�سى  بن  محمد  اأحمد  اأبو   ال�سيخ  اأخبرنا  قال:  الفار�سي،  الغافر 
، قال: حدثنا الفقيه اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن محمد بن �سفيان، قال:  من�سور الُجُلوِديُّ
ْيِريُّ الحافظ رحمه اهلل، يقول: الحمد  اج الُق�سَ �سمعُت اأبا الُح�سين م�سلم بن الحجَّ

هلل رب العالمين« اإلخ.

اآخره  في  وقال  )299/1/ب(  الطالق  كتاب  بنهاية  االأول  المجلد  وينتهي 
)300/1/اأ(: »اآخر كتاب الطالق، وبتمامه تّم الن�سف االأول ِمن )�سحيح م�سلم(، 
ويتلوه في اأول الن�سف الثاني اإِْن �ساء اهلل تعالى: اأول كتاب الِعتق، والحمد هلل رب 
واأزواجه  اآله و�سحبه،  االأمين، وعلى  النبي  �سيدنا محمٍد  العالمين، و�سلواته على 
وعترته وذريته، ور�سي اهلل عن بقية ال�سحابة اأجمعين.بلغُت قراءًة ل�سحيح االإمام 
الق�سيري ر�سي اهلل عنه، وهو ِمن هذه  الح�سين م�سلم بن الحجاج بن م�سلم  اأبي 
اَبة،  الن�سخة في مجلدين، هذه االأولى منهما، على ال�سيخ االإمام العالم الحافظ النَّ�سَّ



53 52

بن خلف  اأبي محمد عبد الموؤمن  الدين،  �سرف  المحدثين،  الحفاظ، عمدة  فخر 
بن اأبي الح�سن الدمياطي]1]، ب�سماعه ِمن فخر الق�ساة اأبي الف�سل اأحمد بن محمد 
 ،[3[ بن عبد العزيز بن الَجبَّاب]2]، واأبي التُّقى �سالح بن �سجاع بن �سيدهم الُمْدَلِجيِّ

.[[[ قاال: اأنا ال�سريف اأبو المفاخر �سعيد بن الح�سين بن محمد بن محمد الماأُْمونيُّ

بن علي  بن محمد  الموؤيَّد  الح�سن  اأبو  العام  اإذنه  في  به  واأنا  الدمياطي:  قال  ح 
الطو�سي]5].واأنا عنه �سماًعا غير واحٍد بم�سر وال�سام، منهم الح�سن بن محمد بن 

محمد البكري]6] ]بقراءتي عليه]]]].

. اِعِديُّ الُفَراِويُّ قاال]8]: اأنا االإمام اأبو عبد اهلل محمد بن الف�سل بن اأحمد ال�سَّ

الَجْمَدار  اهلل  عبد  بن  الطبر�س  الدين  عالء  الفا�سُل  العالم  الكبير  االأمير  ِمَعُه  َف�سَ

: �سحيح  ]1] ذكره الفا�سي في »ذيل التقييد« )102/3 رقم 1366(، وقال: »و�َسِمع على �سالح بن �سجاع الُمْدِلِجيِّ
م�سلم« اهـ.وهو اأحد �سيَخْيه في اإ�سناده هنا.

]2] ياأتي التعليق عليه بعد قليل.
اأبي المفاخر الماأموني،  اأثناء ترجمته في »�سير النبالء« )290/23(: »و�سمع )�سحيح م�سلم( ِمن  ]3] قال الذهبي 
قال:  اأن  اإلى  الدمياطي«  و�سيُخنا  المنذري  الحافظان  عنه:  روى   ، َلِفيِّ ال�سِّ ِمن  اإجازٌة  وله  مرٍة،  غيَر  به  َث  وحدَّ

ًفا، قنوًعا، ُتوفِّي في المحرم �سنة اإحدى وخم�سين و�ستِّ مئٍة«. »وكان َديًِّنا، َخيًِّرا، خيَّاًطا، ُمَتَعفِّ
ا: عو�س بن محمود، فقد قال ابن نا�سر الدين في »تو�سيح  اأي�سً ن �َسِمع »ال�سحيح« ِمن الماأموني  ]]] فائدة: وِممَّ
�سيخ  الُبو�سي،  المالكي  الحميري  اإ�سماعيل  بن  بن علي  بن �ساف  بن محمود  الم�ستبه« )650/1(: »وعو�س 

�سالح، لقيه ابُن نقطة، وذكر له اأنه �َسِمع )�سحيح م�سلم( ِمن �سعيد بن محمد الماأموني« اهـ.
.» وينظر: التعليق االآتي بعُد على »الُجُلوِديِّ

]5] قال الذهبي في »تاريخ االإ�سالم« )532/13(: »ُوِلد �سنة اأربع اأو خم�س وع�سرين وخم�س مئة، و�َسِمع )�سحيح 
ُمْقِرًئا  ثقًة  اإليه ِمن االأقطار، وكان  النا�س  ُعُمره، ورحَل  الُفَراِوي..وطال  اأبي عبد اهلل  م�سلم( في �سنة ثالثين ِمن 
الدين  تقي  واالإمام  الحنفية،  �سيخ  الح�سيري  محمود  الدين  العالمة جمال  منهم:  كثير  َخْلٌق  عنه  جلياًل..روى 
عثمان ابن ال�سالح �سيخ ال�سافعية..وُتوفِّي ليلة الجمعة الع�سرين ِمن �سوال، واأراحه اهلل ِمن التتار – خذلهم اهلل – 

فاإِنَّهم بعد �سهٍر اأو اأكثر اأخذوا البالد وا�ستباحوها«.
]6] قال الفا�سي في »ذيل التقييد« )1/2]3 رقم ]100(: »�َسِمع على الُموؤَيَّد بن محمد الطو�سي )�سحيح م�سلم(« 
�ست  �سنة  الدمياطي..مات  الدين  �سرف  الحافظ  عنه  وروى  ال�سالح،  ابن  الدين  تقي  ال�سيخ  منه  »�َسِمع  قال: 
وخم�سين و�ست مئة في حادي ع�سر ذي الحجة بالقاهرة«.وقد ذكره الذهبي في »ال�سير« )326/22(، وقال في 
»ميزان االعتدال« )]]19(: »اأَْكَثَر النا�ُس عنه على ليٍن فيه« اهـ.ولم يعتمد الدمياطي عليه في رواية »ال�سحيح« 

كما ترى، بل َذَكَره فيما �َسِمعه الدمياطي ِمن اآخرين غيره، بل واأخذه الدمياطي اإجازًة عن �سيخ البكري كذلك.
]]] ما بين المعكوفين زيادة ِمن �سياق »ال�سماع« نف�سه في نهاية المجلد الثاني.

]8] الماأموني والطو�سي، كما �سياأتي في �سياق ال�سماع اآخر المجلد الثاني.
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اهلل محمد،  عبد  اأبو  الدين  نا�سر  الكبير]2]  االأمير  ووَلَداه:   ،[1[ ْيِفيُّ ال�سَّ المن�سوريُّ 
اأبو عبد اهلل محمد ابن  الدين  الفا�سل �سم�س  العالم  و�سالح الدين خليل، والفقيه 
�سيخنا االإمام العالم الورع الزاهد بقية ال�سلف فخر الدين اأبي الح�سن علي بن عبد 

الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن �سلطان بن �سرور المقد�سي الحنبلي]3].

و�َسِمع ِمن اأول كتاب الو�سوء اإلى اآخر الكتاب: محمد بن �سهاب الدين اأحمد 
اِعي]]]. بن مو�سى الدَّ

و�َسِمع ِمن اأول كتاب الو�سوء اإلى )باب ا�ستبراء الحيوان(، وِمن )باب ما ُيَكلَّفه 
العالم  االإمام  �سيخنا  ابن  يحيى]5]  الدين  فتح  المولى  الكتاب:  اآخر  اإلى  ر(  الم�سوِّ

�سهاب الدين اأحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم المقد�سي.

و�سّح لهم ذلك وثبت في مجال�س اآخرها يوم االأحد الحادي والع�سرين ِمن �سهر 
رم�سان عام ثمانية وت�سعين و�ست مئة، بمنزل االأمير عالء الدين المذكور، اأيَّده اهلل، 

]1] قال ابن تغري بردي في »النجوم الزاهرة في ملوك م�سر والقاهرة« )230/8( في حوادث �سنة 08]: »وفيها 
اأَْلِطَبْر�س  تغري بردي: »وكان  ابن  قال  اأْن  اإلى  القلعة«،  باب  المن�سوري والي  اأَْلِطَبْر�س  الدين  االأمير عالء  ُتوفِّي 
اأَنَّه كان له اأحكام قراقو�سية ِمن ت�سلُّطه على الن�ساء ومنعهن ِمن الخروج اإلى االأ�سواق  المذكور عفيًفا ديًِّنا، غير 
مثل  مهمٍّ  الأَْمٍر  اإِالَّ  زمانه  في  الخروج  ِمن  فامتنعَن   ، بهنَّ ل  وُيَنكِّ القرافة  اإلى  المو�سم  اأيام  يخرج  وكان  وغيرها، 

ام وغيره« اهـ.وكذا ورد في مطبوع كتابه: »اأَْلِطَبْر�س« ر�سًما و�سبًطا. الحمَّ
]2] في �سياق »ال�سماع« نف�سه في نهاية المجلد الثاني: »االأميران الكبيران«.

– 32 رقم 533(  الكبير« )31/2  الذهبي في »معجم �سيوخه  له  الذهبي، وقد ترجم  االإمام  ]3] وهو ِمن م�سايخ 
ّنة،  وقال: »االإمام المفتي القدوة، فخر الدين اأبو الح�سن المقد�سي، �سيخ اأهل نابل�س، كان عارًفا بالمذهب وال�سُّ
ْبط، مات في اأول �سنة اثنتين و�سبع مئة، وله اثنتان و�سبعون  ْيِزيِّ وابن َرَواج وال�سِّ وِرًعا �سالًحا، �سمع ابَن الُجمَّ

�سنة«.
وبعد ذلك في ال�سماع نف�سه في نهاية المجلد الثاني: »وهذه الن�سخة بيده ُيَعار�س بها حالة ال�سماع« و�سياأتي 

ذلك هنا في نهاية هذا ال�سماع.
]]] ذكره ابن حجر في »الدرر الكامنة« )1/3]3 رقم 8]9( ط: الهند.

]5] كذا، ولم اأقف عليه، اإِالَّ اأن يكون هو نف�سه �سيخ الذهبي، الذي ذكره في »معجم �سيوخه الكبير« )03/2] رقم 
بن عبد  الرحمن  بن عبد  اأحمد  بن  »اأبو بكر  قال:  العلمية(  ال�سديق( )�س/669 رقم 1008 ط:  1005 ط: 
�سنة  في حدود  ُوِلد  الحنبلي،  العابد  ال�سهاب  �سيخنا  ابن  النابل�سي،  الدين  �سيف  ال�سالح،  االإمام  الفقيه  المنعم، 
�سبعين و�ست مئة،  وتفّقه على ابن حمدان وغيره، ُعِدم اأيام هجوم التتار في اأوائل ربيع االآخر �سنة ت�سع وت�سعين 

و�ست مئة بطريق نابل�س« اهـ؛ فاهلل اأعلم.
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بحارة]1] برجوان]2]، ِمن القاهرة حر�سها اهلل تعالى.

وكتب اأبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن اأحمد بن عبد اهلل بن محمد بن 
.وكانت هذه الن�سخة حالة القراءة بيد الفقيه �سم�س  الَيْعَمِريُّ يحيى بن �سيد النا�س 
الدين محمد ابن ال�سيخ فخر الدين بن علي، المذكور، وهو ُيعار�س بها، وال�سيخ 
يم�سك اأ�سله، والقراءة ِمن ن�سختي، والحمد هلل رب العالمين، و�سلى اهلل على �سيد 

المر�سلين محمٍد واآله و�سحبه و�سلِّم ت�سليًما كثيًرا كثيًرا كثيًرا« اهـ.

وبذا ينتهي المجلد االأول ِمن هذه الن�سخة.

ويبداأ المجلد الثاني بقوله: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، وما توفيقي اإالَّ باهلل.اأول 
ْرًكا له في َعْبٍد.قال م�سلٌم رحمه اهلل: حدثنا يحيى بن  كتاب الِعْتق.باب َمن اأعتَق �سِ

يحيى« اإلخ.

ا َجَمَعه  وفي نهاية المجلد الثاني )2/]33/ب(: »اآخر )الم�سند ال�سحيح( ممَّ
اهلل  رحمُة  الني�سابوري،  ْيِريُّ  الُق�سَ الحجاج  بن  م�سلم  الُح�سين  اأبو  الحافظ  االإمام 
عليه ور�سوانه.وانتهت كتابُته على يد العبد الفقير اإلى رحمة ربِّه، الُم�ْسَتْغِفر اإليه ِمن 
]3]، غفر اهلل له  خطِئه وذنبه: محمد بن محمد بن اإبراهيم ابن اأبي القا�سم الَمْيُدوِميُّ

]1] ُطِم�س اأولها، وتاأكدْت قراءة الكلمة ِمن ال�سماع نف�سه باآخر المجلد الثاني.
]2] وهي االآن في حي الجمالية، بالقاهرة.

، ُوِلَد ليلة الجمعة الن�سف ِمن �سعبان �سنة ]66.و�َسِمع على  ر �سدر الدين اأبو الفتح الَمْيُدوِميُّ ]3] ال�سيخ االإمام الُمَعمَّ
قطب الدين الق�سطالني وغيره، واأجازه االإمام النووي وغيره، وقراأ عليه التاج عبد الوهاب ال�سبكي بالقاهرة، 
َث  بكثيٍر ِمن م�سموعاته، و�َسِمع منه االأعيان،  ا، وغيرهما.وقال الفا�سي: »وَحدَّ وكذلك ابن رجب الحنبلي اأي�سً
ث  َث بالقاهرة وبيت المقد�س، وفي »معجم ال�سبكي« تخريج ابن �سعد ال�سالحي: »وحدَّ وكان َخيًِّرا«، وقد َحدَّ
ث بالقاهرة وبيت المقد�س، وكان َيوؤُمُّ بالجامع النا�سري  بالقاهرة والقد�س كثيًرا«، وكذلك قال ابن رافع: »وحدَّ
َث بالكثير بالقاهرة وم�سر، ورحل  ًنا، وطال ُعُمره، وانُتِفَع به«.وقال ابن حجر: »وحدَّ ا َح�سَ بم�سر، ويكتب خطًّ
ر بع�س َمن �َسِمع منه بعد ذلك زيادة على ثمانين �سنة، وهو  اإلى القد�س زائًرا بعد الخم�سين، فاأكثروا عنه، وتاأخَّ
اأعلى �سيخ عند �سيخنا العراقي ِمن الم�سريين، ولقد اأْكَثَر عنه«.ُتوفِّي بالقاهرة، في �سهر رم�سان �سنة ]5]، وُدِفَن 
بالقرافة، وله 90 �سنة.»اأعيان الع�سر« لل�سفدي )195/5 رقم 63]1(، حققه: علي اأبو زيد، واآخرون، النا�سر: 
دار الفكر، دم�سق، الطبعة: االأولى، 18]1، 1998م.»طبقات ال�سافعية الكبرى« لل�سبكي )3/1]، 0]1(، 
»معجم �سيوخ ال�سبكي« تخريج ابن �سعٍد ال�سالحي )�س/38]، رقم 139(.»الوفيات« البن رافع )161/2(، 
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م، �سنة �سبٍع و�سبعين  ِط]1] ِمن �سهر �سعبان المعظَّ ورحم �سلفه، وذلك في الع�سر الُو�سَّ
و�ست مئٍة، اأح�سن اهلل خاتمتها، بالقاهرة المعّزية، والحمد هلل رب العالمين، و�سلى 

اهلل على �سيدنا محمٍد خاتم النبيِّين، وعلى اآله و�سحبه اأجمعين« اهـ.

وفي اآخر هذا المجلد الثاني اأعاد �سرد ال�سماع المذكور في اآخر المجلد االأول 
ا في األفاظه، فقال:  باختالف ي�سير جدًّ

»�سمع جميع كتاب )ال�سحيح( لالإمام اأبي الح�سين م�سلم بن الحجاج ر�سي اهلل 
ابة جمال االإ�سالم فخر الحفاظ  عنه، على �سيخنا االإمام الكبير العالم الحافظ النَّ�سَّ
بقية ال�سلف �سرف الدين اأبي محمد عبد الموؤمن بن خلف بن اأبي الح�سن الدمياطي، 
اأيَّده اهلل تعالى، ف�سماعه غير مرٍة على ال�سيخين: فخر الق�ساة اأبي الف�سل اأحمد بن 
محمد بن عبد العزيز الَجبَّاب]2]، واأبي التُّقى �سالح بن �سجاع بن �سّيدهم بن محمد 
، قاال: اأنا ال�سريف اأبو المفاخر �سعيد بن الح�سين بن محمد]3] الماأُْموني. الُمْدَلِجيِّ

و�سي، به  ح قال الدمياطي: واأنا ال�سيخ اأبو الح�سن الُموؤَيَّد بن محمد بن َعِليٍّ الطُّ

التقييد« للفا�سي )366/1 رقم ]1](، »الدرر  »ذيل طبقات الحنابلة« البن رجب )312/1، 60/3(.»ذيل 
الكامنة« البن حجر )]/]15 – 158 رقم ]1](.

، بقلمه. ]1] ال�سبط للَمْيُدوِميِّ
في  حجر  ابن  �سبطه  وكذا  االأول،  المجلد  نهاية  في  اأ�سفلها  بنقطة  ونقطها  المو�سع،  هذا  في  الجيم  تنقط  ]2] لم 
 :)[6[ رقم   1[0/2( التقييد«  »ذيل  في  الفا�سي  التقي  وتثقيل«.وقال  مفتوحة  »بجيم   )393/1( »التب�سير« 
ث به عنه، �سمعه منه الحافظ �سرف  »�َسِمع على اأبي المفاخر �سعيد بن الح�سين الماأموني )�سحيح م�سلم(، وحدَّ
، عليه وعلى �سالح بن �ُسجاع  الدين الدمياطي غير مرٍة، اإحداهّن بقراءة اأبي بكر ابن الحافظ عبد العظيم الُمْنِذِريُّ
ف ا�سم االأخير في مطبوع كتاب التقي الفا�سي اإلى »حاتم بن �سجاع«، لكنه  « اهـ.وقد تحرَّ بن محمد الُمْدِلِجيِّ
ورد على ال�سواب في نف�س الكتاب اأثناء ترجمة »�سالح« )396/2 رقم 1085( وقال فيه الفا�سي: »�َسِمع على 
ث به، �َسِمعه عليه الحافظ �سرف الدين  اأبي المفاخر �سعيد بن الح�سين بن �سعيد الماأموني )�سحيح م�سلم(، وحدَّ

عبد الموؤمن بن خلف الدمياطي وغيره« اإلخ.
]3] وقع في المو�سع ال�سابق ِمن كتاب الفا�سي: »�سعيد بن الح�سين بن �سعيد«، وهو »ابن �سعيد بن محمد«، ذكره 
الذهبي في »تاريخ االإ�سالم« )582/12( وقال: »�سعيد بن الح�سين بن �سعيد بن محمد، اأبو المفاخر، الها�سمي، 
 ، َث بها بـ )�سحيح م�سلم( غير مرٍة عن اأبي عبد اهلل الُفَراِويُّ الماأموني، الني�سابورّي، ال�سريف، َقِدَم م�سر، وحدَّ
، واأحمد بن محمد بن عبد العزيز ابن  ل المقد�سي، و�سالح بن �سجاع الُمْدِلِجيُّ روى عنه: اأبو الح�سن ابن الُمَف�سَّ

ل«. َخُه ابُن الُمَف�سَّ الَجبَّاب، وحفيده: محمد بن محمد الماأموني، واآخرون، َورَّ
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في اإِْذِنه العام، واأنا عنه �سماًعا غير واحٍد]1] منهم االإمام الحافظ �سدر الدين اأبو علي 
الح�سن بن محمد بن محمد البكري، بقراءتي عليه.

قاال – اأعني: اأبا المفاخر الماأُْمونيَّ واأبا الح�سن الطو�سي -: اأنا االإمام فقيه الحرم 
]2]، قال: اأنا اأبو الح�سين  اأبو عبد اهلل محمد بن الف�سل بن اأحمد ال�ساعدي الُفَراِويُّ
عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفار�سي، قال: اأنا اأبو اأحمد محمد ابن اأحمد]3] 
، اأنا اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن محمد ابن �سفيان الزاهد،  بن عي�سى بن َعْمُروَيَة الُجُلوِديُّ

اأنا م�سلم.

بن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الفتح  اأبي  ال�سماع:  كاتب  بقراءة  م�سلٍم  وعن 
اإلى اهلل  الفقير  العبد  ال�سادة:  الجماعُة  به؛  الَيْعَمِري، رفق اهلل  النا�س  �سيد  اأحمد بن 
تعالى االأمير الكبير المجاهد العالم الفا�سل الموؤيد عالء الدين الطبر�س ابن عبد اهلل 
يفي، اأدام اهلل عزه، ووّفر ِمن الطاعة كنزه، وولداه  الَجْمَدار الملكي المن�سوري ال�سَّ
االأميران الكبيران: نا�سر الدين محمد، و�سالح الدين خليل، وال�سيخ الفقيه العالم 
الفا�سل �سم�س الدين اأبو عبد اهلل محمد ابن ال�سيخ االإمام العالم الزاهد الورع فخر 

]1] وقال في �سياق »ال�سماع« نف�سه في نهاية المجلد االأول: »غير واحٍد بم�سر وال�سام«.
.» ]2] ورواه الماأموني عن �سيخين اآخرين، كما �سياأتي في التعليق على »الُجُلوِديِّ

]3] كذا اأُْقِحَمْت »ابن اأحمد« في هذا المو�سع، ولم يرد هذا الجزء في نهاية المجلد االأول.
بالـ  َث  »حدَّ  :)105 رقم   250/1( »التقييد«  في  نقطة  ابن  .قال  الُجُلوِديُّ عي�سى  بن  محمد  اأحمد  اأبو  وهو 
ث به عنه: عبد الغافر بن محمد الفار�سي  )ال�سحيح( عن اإبراهيم بن �سفيان الزاهد عن م�سلم بن الحجاج، حدَّ
وغيره«، وقال ابن نقطة: »قال الحاكم اأبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل في )تاريخ ني�سابور(: محمد بن عي�سى بن 
َث  ..وُخِتم بوفاته �سماع كتاب م�سلم، وكّل َمن حدَّ محمد بن عبد الرحمن الزاهد اأبو اأحمد بن عي�سى الُجُلوِديُّ
َبه بخطِّ غير واحٍد  به بعده عن اإبراهيم بن �سفيان فاإِنَّه كان غير ثقٍة« فقال ابن نقطة عقب كالم الحاكم: »راأيُت َن�سَ
ِمن الحفاظ: محمد بن عي�سى بن َعْمُروَيَة بن من�سور، وقاله الحاكم بخالفهم، وهو اأَْعَرف به، وكذلك اأبو �سعد 
َبه مثل الحاكم«، وقد وَرَد على ال�سواب في اإ�سناد الن�سخة المذكور في اأولها، ون�سه: »اأخبرنا ال�سيخ  ال�سمعاني َن�سَ
اأبو عبد اهلل محمد بن الف�سل بن اأحمد ال�ساعدي الُفراوي.قال الماأموني: واأنباأنا ال�سيخان الفقيهان: الوجيه بن 
، واأبو الح�سن اإ�سماعيل بن عبد الغافر كتابًة، قالوا: اأخبرنا ال�سيخ الفقيه اأبو الح�سين عبد الغافر بن  اِميُّ حَّ طاهر ال�سَّ
 ، محمد بن عبد الغافر الفار�سي، قال: اأخبرنا ال�سيخ اأبو اأحمد محمد بن عي�سى بن َعْمُروَيَة بن َمْن�سور الُجُلوِديُّ
قال: حدثنا الفقيه اأبو اإ�سحاق اإبراهيم ابن محمد بن �سفيان، قال: �سمعُت اأبا الح�سين م�سلم بن الحجاج الق�سيري 

الحافظ رحمه اهلل يقول« ف�ساق الكتاب.
وُينظر ما م�سى عنه، تعليًقا على كالم ابن خيٍر ال�سابق قبل قليل.
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نعمة  بن  المنعم  عبد  بن  الرحمن  عبد  بن  علي  الح�سن  اأبي  الم�سلمين  بركة  الدين 
ال�سماع،  ُيَعار�س بها حالة  بيده  الن�سخة  المقد�سي]1]، وهذه  بن �سلطان بن �سرور 
ما  )باب  وِمن  الحيوان(،  ا�ستبراء  )باب  قوله:  اإلى  الو�سوء  كتاب  اأول  ِمن  و�سمع 
اإلى اآخر الكتاب: المولى فتح الدين يحيى ابن ال�سيخ  ُيكلَّفه الم�سور يوم القيامة( 
االإمام �سهاب الدين اأحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم المقد�سي، و�سمع ِمن اأول 
كتاب الو�سوء اإلى اآخر الكتاب: محمد ابن اأحمد بن مو�سى الداعي، و�سح وثبت 
في مجال�س اآخرها يوم االأحد لت�سع بقين من رم�سان المعظم، عام ثمانية وت�سعين 
يَّة  و�ست مئة، بمنزل االأمير عالء الدين الطبر�س، المذكور، بحارة برجوان، من الُمِعزِّ
القاهرة، والحمد هلل، و�سلى اهلل على �سيد المر�سلين محمد، واآله و�سحبه، و�سّلم 

ت�سليًما كثيًرا، وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل« اهـ.

وي�ستفاد محل »االأ�سل الميدومي« اأثناء القراءة ِمن قول ابن �سيد النا�س ال�سابق 
في »ال�سماع«: »وكانت هذه الن�سخة حالة القراءة بيد الفقيه �سم�س الدين محمد 
اأ�سله،  ُيم�سك  وال�سيخ  بها،  ُيَعار�س  المذكور، وهو  علي،  الدين  فخر  ال�سيخ  ابن 

والقراءة ِمن ن�سختي«اهـ.

اأَنَّ هذه  َدلَّ الكالم على  القراءة، وقد  اأ�سوٌل ثالثة، كانت موجودة حال  فهذه 
ها بن�سخة  الن�سخة حال ال�سماع والقراءة كانت بيد رجٍل عالٍم اإماٍم فقيه، قد َعاَر�سَ
حها عليها، ف�سارْت بذلك �سورة طبق االأ�سل ِمن ن�سخة  الحافظ الدمياطي، و�سحَّ

الحافظ الدمياطي.

وقعْت  وبذا  النا�س،  �سيد  ابن  ن�سخة  ِمن  القراءة  كانت  فقد  اأخرى  جهة  وِمن 
واإمامين  لعالمين  مهمتين  بن�سختين  الن�سخة  لهذه  والتدقيق  والمقابلة  المعار�سة 

كبيرين، هما الدمياطي وابن �سيد النا�س.

]1] زاد في نهاية المجلد االأول: »الحنبلي«.
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ه هذا ال�سماع والمعار�سة لهذه الن�سخة التي بين اأيدينا  خ ابن �سيد النا�س بخطِّ واأَرَّ
�سنة 698، بمنزل االأمير عالء الدين، بالقاهرة.

اإلى االآن عام  ال�سماع المذكور عام 698  الن�سخة ِمن تاريخ  ُعْمر هذه  فيكون 
39]1 هو 1]] �سنة.

الع�سر  »في  اآنًفا:  نقلناه  كما  الن�سخة  هذه  كتابة  ِمن  انتهى  قد  الَمْيُدومي  وكان 
م، �سنة �سبٍع و�سبعين و�ست مئٍة«. ِط ِمن �سهر �سعبان المعظَّ الُو�سَّ

اأي قبل 21 �سنة ِمن مجل�س ال�سماع المذكور.

فيكون ُعْمر هذه الن�سخة منذ كتابتها �سنة ]]6 اإلى االآن هو 62] �سنة.

االنتقال اإلى خزانة الطبر�س ومنها اإلى البرواني، ثم اإلى القد�س

�سمن  الدمياطي؛  على   698 �سنة  المذكور  ال�سماع  يوم  ِمن  الن�سخة  ودخلت 
خزانة االأمير عالء الدين الطبر�س، وقد كتب على طرتها ما ن�سه: »الخزانة العالية 
رها  المولوية االأجلية العالمية االأوحدية العالئية: عالء الدين الطبر�س المن�سوري، َعمَّ
ه«، وكتب بعد ذلك مبا�سرة، وبنف�س الخط الكبير على طرة الن�سخة:  اهلل بدوام ِعزِّ
�سنجر  الدين  االأمير علم  تعالى:  اهلل  اإلى  الفقير  العبد  ِمْلك  اإلى  البيع  »انتقل بحكم 

البرواي]1]، اأدام اهلل رفعته واأثابه الجنة« اهـ.

ولم ُيْذَكر هنا تاريخ البيع تحديًدا، وال اإلى اأين انتقلت الن�سخة بعد هذا البيع؟.

ا، وقد َذَكَره ابُن حجر  لكن االأمير �سنجر البرواني كان ِمن �سّكان القاهرة هو اأي�سً
يترقَّى  اأحد االأمراء بم�سر، ولم يزل  البرواني،  الكامنة« فقال: »�سنجر  في »الدرر 
حتى اخت�ّس بالمظّفر بيبر�س في �سلطنته، وكان ُيْعَتَقد خيره، فلما رجع النا�سر اإلى 

اأ�سار محققه -:  كما  الكامنة« -  »الدرر  ِمن  ن�سخة  في  ووقع  الخطية،  الن�سخة  على طرة  ًدا  مجوَّ ورد  ]1] كذلك 
»المرواي«.لكن الذي في بقية ن�سخ »الدرر« وم�سادر ترجمته: »البرواني«.
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ال�سلطنة قب�س عليه، فلم يزل اإلى اأْن اأفرج عنه بعد اأْن حّج �سنة ]2]، وا�ستقّر اأمير 
في  فجاءة  مات  كبيًرا  �سيًخا  كان  الحلبي:  القطب  قال  �سجاًعا،  وكان  طبلخاناة، 

الحمام في ربيع االآخر �سنة 31]«]1].

ومع ذلك ال ُيعَرف له ا�ستغال بالعلم والت�سميع.

بعد ذلك ظهرْت �سماعات على الن�سخة في بيت المقد�س، مما يدل على رحلة 
الن�سخة ِمن القاهرة اإلى القد�س.

اإْذ ظهرْت على الن�سخة �سماعات بعد نحو 1] �سنة فما بعُد ِمن ال�سماع المذكور 
اآنًفا في كالم ابن �سيد النا�س، وبعد 38 �سنة ِمن وفاة االأمير �سنجر البرواني، الذي 

َتَملَّك الن�سخة بعد االأمير الطبر�س.

بخط  اآخر  �سماًعا  نجد  )335/2/اأ(  الَيْعَمِريُّ  كتبه  الذي  ال�سماع  اأ�سفل  ففي 
النَّْدُروِميِّ �سنة 69] ذكَر فيه بع�س اأفراد اآل المهند�س، وَذَكَر اأنَّه قد �َسِمع »ال�سحيح« 
الدين  وفخر  ال�سافعي،  يعقوب  بن  يو�سف  بن  يحيى  الدين  محي  ال�سيخين:  على 
المجل�س  اأول  بالحا�سب.وِمن  المعروف  المقد�سي  اإبراهيم  محمد بن عبد اهلل بن 
الرابع منه اإلى اآخر الكتاب على ال�سيخ جالل الدين محمد بن محي الدين محمد 

بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب ال�سلمي ال�سافعي خطيب بعلبك.

يوم  اآخرهم  مجال�س  في  »وذلك  المذكور:  ال�سماع  اآخر  في  النَّْدروِميُّ  وقال   
الجمعة ثالث ع�سرين رم�سان المعظم ِمن �سنة ت�سٍع و�ستين و�سبع مئة، والحمد هلل 

]1] »الدرر الكامنة« البن حجر )3/2]1 رقم ]188(.
فقال:  اأخباره،  ِمن  �سيٍء  اإلى  �سنة 06]  اأحداث  اأثناء  الزاهرة« )221/8(  »النجوم  في  بردي  تغري  ابن  واأ�سار 
»وفيها وقَع بين االأميرين: علم الدين �سنجر البرواني، و�سيف الدين الط�سالقي على باب قلعة الجبل؛ مخا�سمٌة 
بح�سرة االأمراء؛ الأجل ا�ستحقاقهما في االإقطاعات؛ الأن الط�سالقي نزل على اإقطاع البرواني، وكان كّل منهما 
في ظلم وع�سف، والبرواني ِمن خوا�س بيبر�س الجا�سنكير، والط�سالقي ِمن األزام �ساّلر؛ الأنه خ�سدا�سه، كالهما 

مملوك الملك ال�سالح على ابن الملك المن�سور قالوون«، فذكر الق�سة.
قه د.ماهر الفحل، ون�سره في دار  وهذا البرواني غير �سنجر الجاولي �ساحب ترتيب »م�سند ال�سافعي« الذي حقَّ

غرا�س، الكويت، الطبعة: االأولى، 25]1، ]200م.وقد كانت للجاولي اأوقاف في القد�س، خالًفا للبرواني.
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وحده، و�سلى اهلل على �سيدنا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعين و�سلم ت�سليًما كثيًرا، 
وح�سبنا اهلل تعالى ونعم الوكيل، كتبه محمد بن محمد بن يحيى النَّْدُروِميُّ عفا اهلل 

عنه« اهـ.

، توفي  : هو االإمام �سم�س الدين محمد بن محمد بن يحيى النَّْدُروِميُّ والنَّْدُروِميِّ
له  وترجم  ابن حامد وغيره،  ترجمة  اأثناء  في  ال�سخاوي]1]  ذكره  وقد  �سنة 5]]، 
وقد  النا�س،  بين  متداولة  الخطية  ون�سخته  الزركلي،  ذكره  ثبت،  وله  الزركلي]2]، 

ُطبع]3].

ا بم�سر، وال�سام عامًة، وبيت المقد�س خا�سة. وقد �َسِمع الندرومي اأي�سً

]1] »ال�سوء« )2/2]1، ]/181(.
]2] »االأعالم« )]/0](.

الع�سماء،  المجد، ودار  النا�سران: دار رواد  الطباع،  اأ.اإياد  الزبداني، وتقديم  اأنور  بعناية د.عمر  ]3] �سدر مطبوًعا 
دم�سق، الطبعة: االأولى، 39]1.كذا وجدُت بياناته في االإعالن عّما �سدر حديًثا، ولما ي�سلني بعُد.
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بهذه  المهند�س  اآل  احتفاظ  على  تدل  عديدة  اأخرى  �سماعات  الن�سخة  وعلى 
ا َكَحَفَظٍة قائمين على وقٍف  َتَملًُّكا لها، واإِمَّ ا  اإِمَّ الن�سخة في حوزتهم لفترة طويلة، 
هي �سمنه، واإِْن كانت كثرة ال�سماعات الخا�سة باآل المهند�س على الن�سخة؛ تثير 
ر في هذه الم�ساألة، وتبعث على �سرورة درا�ستها �سمن درا�سٍة عن اآل المهند�س  التََّفكُّ
اأَْن يوفِّق لذلك َمن  واأخبارهم في بيت المقد�س في هذه الفترة الزمنية، فع�سى اهلل 

يقوم به.

وتنت�سر هذه ال�سماعات الم�سار اإليها في اآخر المجلدين )300/1/ب( )2/]33/ب( 
بالم�سجد االأق�سى، بباب حطة، وبم�سجد ال�سخرة، وغيرها.

 منها �سماع الأحمد ابن المهند�س �سنة 3]]، ومنها �سماعان اآخران البن المهند�س 
بالم�سجد االأق�سى �سنة 8]]، و�سنة 83].وهو اأحمد بن محمد بن اأحمد، �سهاب 
الدين المعروف بابن المهند�س، ال�سيرازي االأ�سل، ثم المقد�سي، ُوِلَد �سنة]]]، 

وُتوفِّي بالقد�س �سنة 803هـ]1].

وظلَّت الن�سخة تحت يد اآل المهند�س فيما يظهر ِمن �سماع �َسِميِّه االآخر اأحمد 
خ �سنة 939 اأي بعد ال�سماع  ابن المهند�س، الموجود على الن�سخة في �سنة الموؤرَّ

ِميِّه بـ 166 �سنة. االأول �سنة 3]] المذكور اآنًفا ل�سَ

اأحمد  العبا�س  اأبو  الدين  �سهاب  الق�ساة  »)قا�سي  هو  االأخير:  المهند�س  وابن 
ُبه بابن المهند�س،  مفتي الم�سلمين ابن �سم�س الدين اأبي عبد اهلل محمد، ال�سهير َن�سَ
الحنفي، الناظر في االأحكام ال�سرعية بالقد�س والخليل وما مع ذلك(.ح�سبما ورد 

َخة في ]1 ذي القعدة 896 هـ/91]1م«]2]. ة ُموؤَرَّ في �سورة ُحجَّ

]1] كما في »ذيل التقييد« للفا�سي )150/2 رقم ]3]( ط: جامعة اأم القرى.
]2] »تاريخ الحنابلة في بيت المقد�س« تاأليف: ب�سير عبد الغني بركات )�س/135( النا�سر: دار النوادر.

ني بترجمته ف�سيلة االأخ ال�سيخ يو�سف االأوزبكي المقد�سي، ِمن الكتاب المذكور، ل�سيخه االأ�ستاذ ب�سير  وقد اأََمدَّ
بركات، والى اهلل توفيقهما لكل خير، واأدام النفع بهما وبجميع م�سايخ بيت المقد�س، واأعاده اهلل �سالًما معاًفى.
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واأخيًرا اإلى الوقف ال�صلطاني
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ثم انتقلت الن�سخة فيما بعُد اإلى تركيا، ودخلت في وقف ال�سلطان عثمان خان 
الحاج  بخط  المجلدين  طرَتي  على  الوقف  وُكِتَب  خان،  م�سطفى  ال�سلطان  ابن 
ال�سلطان  ختم  اإبراهيم  الحاج  وو�سع  الحرمين،  باأوقاف  المفت�س  حنيف  اإبراهيم 

فوق الوقف، بينما و�سع ختمه هو تحت كتابة الوقف.

ون�س هذا الوقف على طرة المجلد االأول ما يلي: »وقف عمدة ملوك الدوران، 
و�سليل نخبة اآل عثمان، محيي ال�سنة، اإمام االأمة: ال�سلطان ابن ال�سلطان ابن ال�سطان: 
اأبو المحا�سن والمواهب: عثمان خان ابن ال�سلطان م�سطفى خان، ال زالت اأياديه 
لدولته:  الداعي  واأنا  االآمال،  اأبواب  مفاتيح  الجميلة  وم�ساعيه  االإقبال،  م�سابيح 

الحاج اإبراهيم حنيف، المفت�س باأوقاف الحرمين المحرمين، غفر له« اهـ.

خاتمة ونتائج

وبذا حّط »االأ�سل الميدومي« رحاله في الوقف ال�سلطاني، وظّل بعيًدا عن اأعين 
في  االأ�سل  هذا  �سور  اأخيًرا  فانت�سرْت  اهلل  اأَِذَن  حتى  زمًنا،  والحاقدين  الحا�سدين 

النا�س، وتناَقَلْتُه اأيديهم.

وهنا تجدر االإ�سارة اإلى بع�س النتائج؛ منها:

كتبها  بحيث  م�سلم«،  »�سحيح  ِمن  النفي�سة  الن�سخة  لهذه  االأيدي  تناول  اأواًل: 
ًة بن�سخته مع  الميدومي اأواًل بخطِّ يِده، ثم �ُسِمعْت على الدمياطي، مقاَبَلًة ومعاَر�سَ

ن�سخة ابن �سيد النا�س.

الدمياطي، وابن  اإمامين كبيرين هما:  ن�سخِة  ة على  ن�سخة مقابلة ومعاَر�سَ فهي 
ٌك باأ�سله في  �سيد النا�س، وكانت القراءة ِمن ن�سخة ابن �سيد النا�س، والدمياطي ُمْم�سِ
يده، بينما كانت هذه الن�سخة بيد عالٍم موثوٍق به، و�سفه ابن �سيد النا�س في كالمه 
ابن  عبد اهلل محمد  اأبو  الدين  �سم�س  الفا�سل  العالم  الفقيه  »ال�سيخ  بقوله:  ال�سابق 
ال�سيخ االإمام العالم الزاهد الورع فخر الدين بركة الم�سلمين اأبي الح�سن علي بن 
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عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن �سلطان بن �سرور المقد�سي «.

ال�سماع  معه  وح�سر  الطبر�س،  االأمير  بمنزل  المعزية،  القاهرة  في  كله  وذلك 
ولداه.

ثانًيا: انتقال الن�سخة ِمن القاهرة اإلى القد�س، وهناك ُت�ْسَمع الن�سخة على خطيب 
في  عليها  ال�سماعات  وتتناثر  بعلبك،  على خطيب  ُت�ْسَمع  كما  االأق�سى،  الم�سجد 
اأو  ال�سخرة،  اأو  حطة،  باب  مثل  فيه،  ال�سماع  اأماكن  د  وتتعدَّ االأق�سى،  الم�سجد 

الجاولية بالقد�س.

وبذلك خرجت الن�سخة ِمن موطنها الذي ُوِلَدْت فيه، اإلى بيت المقد�س، حيُث 
في  اأخيًرا  لت�ستقّر  ترحل  اأْن  قبل  طويلة،  فترة  المهند�س  اآل  لدى  يظهر  فيما  بقيت 
تركيا، وتبقى هناك، اإلى اأْن ياأذن اهلل عز وجل، فتنت�سر �سورها االآن بين اأيدي النا�س 

في �سائر بقاع الدنيا.

َخْت اأغلب  ثالًثا: كانت اأكثر هذه ال�سماعات في �سهر رم�سان خا�سة؛ حيُث اأُرِّ
�سهر  في  خ  اأُرِّ واحد  �سماع  عدا  رم�سان،  في  الن�سخة  على  المذكورة  ال�سماعات 

رجب.

رابًعا: وِمن هذا العر�س ال�سابق، نقف على اأهمية هذه الن�سخة الخطية بين اأ�سول 
العلم، وعنايتهم  المهند�س في خدمة  اآل  »�سحيح م�سلم«، كما نقف على جهود 
رم�سان  في  المقد�س  بيت  في  الكتب  و�سماع  العلمية  الحركة  ورواج  ب�سماعه، 

خا�سة.

خام�ًسا: ُوِلد هذا االأ�سل ِمن باطن اأ�سوٍل اأخرى �سبقْته، وجاء كفرٍع عنها، وهكذا 
ًة، حتى يت�سل  اأ�سول الكتب، يولد بع�سها ِمن بع�ٍس، �سماًعا وكتابًة، قراءًة وُمَعاَر�سَ
الم�سلمين،  اأ�سول  العلم، وان�سج على هذا ما �سئَت ِمن كالٍم حول �سّحة  ن�سب  
وات�سال علومهم، وعنايتهم بدقة النقل، حتى �سارت العناية بالنَّْقل والحفاظ على 
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المنقول ِعْلًما قائًما براأ�سه، له رجاله كما للمنقول رجاله.

فالحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم على المبعوث رحمة للعالمين.



تحرير األصل المعتمد في »الطبعة السلطانية« 

من »صحيح البخاري«

كتبه

ل
َ
ل
َ
صالح فتحي ه

1439/8/21
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مقدمة
الجميل،  الثناء  وله  والآخ��رة،  الأولى  في  الحمد  له  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
عليه،  وباِرك  و�سلِّم  اللهمَّ  �سلِّ  للعالمين،  رحمة  المبعوث  على  وال�سالم  وال�سالة 
وار�َض اللهمَّ عن اآله و�سحبه الطيبين الطاهرين، وعلى َمن تبعهم باإح�ساٍن اإلى يوم 

الدين.

وبعد:

�ساَهم  َمن  كلَّ  خيًرا  اهلل  فجزى 
في »الطبعة ال�سلطانية« ِمن »�سحيح 
اأو عالٍم  اآِمٍر،  البخاري«، ِمن �سلطاٍن 
كريٍم اجتهَد في التدقيق والت�سحيح، 

اأو ُمِعيٍن وم�ساِعٍد فيها ولو بكلمٍة.

الطبعة،  هذه  بركُة  ظهرْت  وقد 
وانت�سرْت في الآفاق، و�سارت عمدة 
اأو  ب�سكٍل  عليها،  الالحقة  الطبعات 
عليها  قام  َمن  كلَّ  اهلل  فجزى  باآخر، 
خير الجزاء، واأثابهم اهلل عن الإ�سالم 

والم�سلمين خيًرا كثيًرا.

وهي الطبعة التي اأََمَر بها ال�سلطان 
عبد الحميد، وقام بت�سحيحها فريٌق ِمن علماء الأزهر ال�سريف، على راأ�سهم �سيخ 
الأزهر اآنذاك ال�سيخ ح�سونة النواوي، ومعه ال�سيخ �سليم الب�سري وغيرهما ِمن كبار 
المطبعة  الوقت، رحمهم اهلل جميًعا، وانتهت طباعتها في  علماء الأزهر في ذلك 

الأميرية بالقاهرة �سنة 1313ه�، فجاءت غاية في الدقة والإتقان.
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وي�سف ال�سيخ محمد المنوني هذه الطبعة قائاًل: »وِمن بين مطبوعات )�سحيح 
العثماني: عبد الحميد  بعناية ال�سلطان  نُ�سِرَت  التي  اأتقن طبعة هي  البخاري( كان 

الثاني، في ت�سعة اأجزاء، بالمطبعة الأميرية بالقاهرة عام 1313 ه� 1895م«]1].

َثمَّ قامت  �سيًئا مي�سوًرا، وِمن  الح�سول عليها  يعد  الطبعة ولم  لكن نفدْت هذه 
بع�ض دور الن�سر في ال�سنوات الأخيرة بت�سويرها ون�سرها، مع بع�ض الخدمات، مثل 
اإ�سافة ترقيم الأ�ستاذ محمد فوؤاد عبد الباقي – ♫ – على هام�ض ال�سفحات، 
كما فعلت »دار طوق النجاة«]]]، وهي اأكثر م�سّورات »ال�سلطانية« تداوًل وجودة 

طباعة، وعليها اعتمدُت.

بينما قامت دور ن�سر اأخرى باإعادة تن�سيدها ِمن جديد مع فّك رموزها، مثلما 
فعلْت »دار التاأ�سيل« بالقاهرة]3].

وت�سحيحها  الطبعة  هذه  تدقيق  في  �ساهموا  الذين  العلماء  ال�سادة  ي�ستطرد  ولم 
خ المعتمدة، والكالم على المنهج الُمتََّبع، اللهمَّ  بكتابة مقدمة مطّولة لو�سف النُّ�سَ
اإِلَّ اإ�سارات لهم في بدء العمل واأثنائه هنا وهناك، مما ترك الباب مفتوًحا لختالف 
النا�ض بعدهم في التعبير عن منهجهم، والأ�سل اأو الفرع »اليونيني« الذي اعتمدوه 
في هذه الطبعة المباركة؛ ما بين جازٍم باعتمادهم »الأ�سل اليونيني«، وناٍف لذلك، 

وُمَتَوقٍِّف.

فجاءت هذه ال�سطور اإ�سارًة لراأ�ض الختالف، وِمن َثمَّ النظر في �سفحات »الطبعة 
ال�سلطانية« و�سوًل اإلى معرفة ما كان في حوزتهم ِمن »اأ�سل اليونيني« اأو فرٍع عنه.

]1] »قب�ٌض ِمن عطاء المخطوط المغربي«، الموؤلف: محمد المنوني )0/1]1(، النا�سر: دار الغرب، بيروت، لبنان، 
الطبعة: الأولى، 1999م.

]]] قامت »دار طوق النجاة« بت�سوير »الطبعة ال�سلطانية« بعناية ال�سيخ محمد زهير بن نا�سر النا�سر، بيروت، لبنان، 
الطبعة الأولى: ]]14.

]3] اأ�سدرت دار التاأ�سيل بالقاهرة طبعة ِمن »�سحيح البخاري« »مراجعة وم�سّححة على الن�سخة ال�سلطانية مع رفع 
اللتبا�ض عن رموزها«، الطبعة: الأولى، 1433، ]01]م.
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اآراء اأهل العلم في الم�س�ألة:

وخال�سة ما راأيته في ق�سية اعتمادهم »الأ�سل اليونيني« يرجع اإلى اآراء ثالثة:

الراأي الأول: جزم ب�أنهم اعتمدوا في »الطبعة ال�سلط�نية« على »الن�سخة اليونينية«.

َع  ونة النَّواوي �سيخ الأزهر، في تقريره الذي كتبه وُو�سِ وهذا هو منطوق كالم ال�سيخ ح�سُّ
في اأول »الطبعة«، قال ♫: »وقد اختار]]] اأََجلَُّه اهلل ِمن بين كتب الحديث المنيفة 
ْمُره  – واأَ فاأََمَر  الدراية؛  اأهل  الرواية عند  ا�ستهر ب�سبط  الذي  البخاري(  كتاب )�سحيح 
الُمَوفَّق – باأَْن يطبع في مطبعة م�سر الأميرية، لما ا�ستهرْت به ِمن دّقة الت�سحيح، وجودة 
الحروف، بين كل المطابع العربية، وباأْن يكون طبع هذا الكتاب في هذه المطبعة على 
)الن�سخة اليونينية( المحفوظة في الخزانة الملوكية بالآ�ستانة العلّية، لما هي معروفٌة به ِمن 
ال�سحة القليلة المثال في هذا الجيل وما م�سى ِمن الأجيال« اإلى اأَْن قال ال�سيخ ♫: 
القطر  في  العثماني  العالي  المندوب  با�سا  مختار  اأحمد  الغازي  الدولة  �ساحب  »اأبلَغ 

لنجمع  اإلينا؛  ال�سلطانية  الأوامر  هذه  الم�سري 
ِمن ح�سرات اأكابر العلماء الأزهريين َمن ُيْعَتمد 
عليهم في هذا الباب، ونقوم معهم بهذه الخدمة 
ال�سريفة، والأعمال المنيفة، ثم بعث دولُته اإلينا 
يد  على  المطبوعة،  والن�سخ  اليونينية،  بالن�سخة 
المويلحي،  با�سا  ال�سالم  عبد  ال�سعادة  �ساحب 
للمقابلة عليها، كما ق�سى بذلك الأمر الهمايوني 

الكريم« اه�]]].

وهذه �سورة كالم ال�سيخ ح�سونة ♫، 
في تقريره في �سدر »الطبعة ال�سلطانية«:

]1] اأي اأمير الموؤمنين ال�سلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني، كما َذَكَر ال�سيخ في اأول كالمه، رحمهم اهلل جميًعا.
]]] »الطبعة ال�سلطانية« )1/](.
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ولذا قال العالمة اأحمد محمد �ساكر ♫: »والمفهوم ِمن التقرير الذي كتبه 
ونة النواوي �سيخ الجامع الأزهر 0] �سفر �سنة 1313،  �سيخ الإ�سالم ال�سيخ ح�سُّ
اأَنَّ اأ�سل اليونيني محفوٌظ في الخزانة  وهو المطبوع في مقدمة الطبعة ال�سلطانية؛ 
يد  للت�سحيح عليه، على  الأزهر  اإلى م�سيخة  ل  اأُْر�سِ واأنَّه  العلّية،  بالآ�ستانة  الملوكية 
حه: اأّن هذا الأ�سل اأُِعيد  �ساحب ال�سعادة عبد ال�سالم با�سا المويلحي.والذي اأرجِّ

ه في الخزانة الملوكية بالآ�ستانة العلّية. بعد الت�سحيح عليه اإلى َمَقرِّ

ثم بعد ذلك ب�سنين في �سفر �سنة 1361، وقع لي الن�سف الثاني ِمن ن�سخة ِمن 
بعتيق،  لي�ض  العهد  قريب  وهو  الحجم،  متو�سط  واحد  مجلد  في  اليونينية،  فروع 
تمت كتابته في 4] ذي القعدة �سنة 15]1، كتبه كما و�سف نف�سه: )ال�سيد الحاج 
وطًنا(.ويظهر  العينتابي  محمد  ال�سيد  بن  بالل  ال�سيد  بن  بال�سابر  الملّقب  محمد 
يًا، لم يدع �سيًئا – فيما يبدو لي – مما  لي ِمن كتابته اأَنَّه كان رجاًل اأميًنا متقًنا ُمَتَحرِّ
علمّية  وهوام�ض  ُن�سٍخ  واختالف  �سبٍط  ِمن  تامة،  بدقة  اأثبته  اإِلَّ  اليونينية  اأ�سل  في 
نفي�سة، وقد اأظهرني هذا المجلد على اأَنَّ الن�سخة ال�سلطانية لم ُيثبت طابعوها كلَّ ما 
اأثبت ِمن التعليقات على هام�ض اليونينية، بل تركوا اأكثرها ولم يذكروا اإِلَّ اأقّلها، بل 

وجدُت فيه اأ�سياء اأْثَبَتَها لم يذكرها الق�سطالني في �سرحه« اه�]1].

واإلى هذا الراأي ذهب ال�سيخ المنوني، و�سزكين وغيرهما.

اليونيني  الأ�سل  على  ن�سرها  في  اعتمد  »وقد  المنوني:  محمد  ال�سيخ  فقال 
الم�سحح الموجود بالخزانة العثمانية: )مكتبة يلدز( بالآ�ستانة«]]].

وقال فوؤاد �سزكين: »ول ُيعرف حتى اليوم م�سير الن�ض الأ�سلي لليونيني، الذي 

]1] مقال ال�سيخ اأحمد محمد �ساكر ♫: »الن�سخة اليونينية ِمن �سحيح البخاري« اأعاد ن�سره ال�سيخ اأ�سرف عبد 
 – الأولى )�ض/190  ال�سنة  الأول والثاني، محرم ورجب 1439،  العدد  النبوي،  التراث  المق�سود في مجلة 

.)191
على  الكالم  في  عليها  التعليق  ياأتي  بقية  ولكالمه   ،)1[0/1( للمنوني  المغربي«  المخطوط  عطاء  ِمن  ]]] »قب�ٌض 

»الفروع«.
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الحميد؛  ال�سلطان عبد  باأمر  ل  اأُْر�سِ ثم  ا�ستنبول،  اإحدى مكتبات  في  كان موجوًدا 
ر في م�سر، ويبدو اأنَّ طبعة بولق �سنة 1313 ه�، التي قامت على اأ�سا�سه، قد  لُين�سَ

احتفظْت احتفاًظا ل باأ�ض به ب�سمات هذا العمل«]1].

»دار طوق  طبعة  على  ت�سديره  في  مهدي  علي ح�سين  ه��سم محمد  الدكتور  وقال 
النجاة« الم�سورة عن »الطبعة ال�سلطانية«: »لقد َمنَّ اهلل على ال�ساحة العلمية بهذه 
الن�سخة ِمن )الجامع ال�سحيح( لالإمام محمد بن اإ�سماعيل البخاري ♫ تعالى، 
وهي الن�سخة الأميرية المطبوعة ببولق ما بين �سني )1311 – 1313 ه�(، والتي 

اعُتمد في ت�سحيحها على الن�سخة اليونينية« اه�]]].

الن�سخة  عن  مطبوعة  الطبعة  »وهذه  الن��سر:  ن��سر  بن  زهير  محمد  ال�سيخ  وقال 
اليونينية« اإلى اأَْن قال: »اإِنَّ ما امتازْت به ن�سخة الحافظ اليونيني ِمن �سبٍط واإتقان، 
دة؛ جعلها َمَحطَّ اأنظار العلماء، ومو�سع مدحهم  وَجْمع وا�ستيعاب للروايات المتعدِّ

ل عليها في طبع وت�سحيح واإخراج هذه الطبعة الأميرية« اإلخ]]]. وثنائهم، والمعوَّ

وهذا راأي ال�سيخ عبد الرحيم يو�سف�ن - والى اهلل توفيقه – فيما حدثنا به مذاكرًة.

وقد كنُت اأميل اإلى هذا الراأي ثم رجعُت عنه.

الراأي الث�ني: جزم ب�أنهم اعتمدوا على فروع اليونينية.

به مذاكرًة  فيما حدثنا  توفيقه -  ال�سيخ ع�مر ح�سن �سبري - والى اهلل  وهو قول 
قال: »لي�ض هناك دليل قطعي على اعتمادهم على اليونينية، والعالمة اأحمد �ساكر - 

♫ - تردد قوله ولم يجزم« اه�.

يوم  �سباح  – مذاكرًة،  توفيقه  اهلل  – والى  الأني�ض  ال�سميع  عبد  ال�سيخ  وحدثنا 

]1] »تاريخ التراث العربي« لفوؤاد �سزكين )7/1]]( ط: جامعة الإمام.ول�سزكين في كالمه هناك عن البخاري اأخطاء 
غريبة؛ كاأنه عن بخاريٍّ اآخر يتكلم.

]]] ت�سدير طبعة »دار طوق النجاة« )�ض/1(.
]3] الم�سدر ال�سابق )�ض/5، 6(.
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الثنين 1]/1439/8، قال: »و�ساألت ال�سيخ محمد عوامة فجزم باأنه تم اعتماد 
فروع اليونينية واهلل اأعلم« اه�.

حو »ال�سلطانية« كما �سياأتي. ح به م�سحِّ وهو الموافق لما �سرَّ

الراأي الث�لث: التوقُّف في الجزم ب�أحد الراأيين.

وهو قول العالمة اأحمد محمد �س�كر ♫.

اليونينية،  الن�سخة  ال�سلطانية مطبوعة عن  اأحمد �ساكر: »والطبعة  ال�سيخ  اإِْذ قال 
وهي اأعظم اأ�سل ُيوثق به في ُن�سخ �سحيح البخاري«]]].

اليونيني وَمن معه؛ فقد  َقاَبل عليها الحافظ  التي  المعتمدة  قال: »واأما الأ�سول 
حو  بيََّنها هو في َثَبت ال�سماع، الذي َنَقَله الق�سطالني في �سرحه، وَنَقَله عنه ُم�سحِّ

الطبعة ال�سلطانية« اه�]]].

ال�سبط  �سديدة  ن�سخة  )على  ت�سحيحها  في  المطبعة  حو  حِّ ُم�سَ »واعتمَد  قال: 
ل عليها في جميع روايات �سحيح  بالغة ال�سحة، ِمن فروع الن�سخة اليونينية، المعوَّ
خ اأخرى خالفها، �سهيرة ال�سحة وال�سبط؛ كما قالوا  البخاري ال�سريف(، وعلى ُن�سَ
حوا عنها غير ذلك، ولكن  التي �سحَّ خ  للنُّ�سَ يذكروا و�سًفا  الطبع.ولم  في مقدمة 
ا على �سرح الق�سطالني، وقد ذكروا  الُمَتَتبِّع للن�سخة يعلم اأنهم كانوا معتمدين اأي�سً

في اآخرها ما ُي�ْسِعر باأنه كانت بيدهم ن�سخة عبد اهلل بن �سالم« اه�]]].

وَعلَّق العالمة اأحمد محمد �ساكر في حا�سيته قائاًل: »ظاهر الكالم الذي نقلناه 
عن مقدمة ال�سيخ ح�سونة �سيخ الأزهر ♫؛ اأَنَّ الطبع كان عن الن�سخة اليونينية 
فرٍع  الطبع كان عن  اأَنَّ  يدّل على  ال�سلطانية هذا  الطبعة  حي  نف�سها، وكالم م�سحِّ
ُطبع  الذي  الأ�سل  يوجد  حتى  اأحدهما  ب�سحة  الجزم  اأ�ستطيع  فروعها.ول  ِمن 

]1] مقال ال�سيخ اأحمد محمد �ساكر، الم�سار اإليه اآنًفا )�ض/175(.
]]] ال�سابق )�ض/185(.
]3] ال�سابق )�ض/]19(.
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اإِْن وفَّق اهلل الباحثين للبحث عنها، ثم  عنه، وحتى نعرف م�سير الن�سخة اليونينية، 
وجودها« اه�]]].

ونقل بع�سهم كالم ال�سيخ اأحمد �ساكر هذا بحروفه، ولم ين�سبه له، فالعمدة في 
هذا الراأي على ال�سيخ، طيب اهلل ثراه.

الراجح

ال�سلطانية«  حي »الطبعة  حِّ ُم�سَ يدل عليه كالم  الذي  الراجح  الثاني هو  والراأي 
ال�سابق والالحق.

وعليه يدل كالم ال�سيخ عبد الحي الكت�ني ♫، حيُث قال: »الأ�ستاذ الكبير عبد 
اهلل بن �سالم بن محمد بن �سالم بن عي�سى، الب�سري اأ�ساًل، المكي مولًدا ومدفًنا، 
ال�سافعي، المولود �سنة 1050 اأو 1049 اأو 1048، والمتوفَّى �سنة 1134..قال 
المحدث  بالإمام  للب�سري  و�سفه  بعد  الجليلة(  )التعليقة  في  مرت�سى  الحافظ  عنه 
الحافظ: )قد اتفقوا على اأنَّه حافظ البالد الحجازية( اه�، وقال عنه ال�سيخ اإ�سماعيل 

بن ال�سيخ محمد �سعيد �سكر في اإجازته للدمنتي: )اأمير الموؤمنين في الحديث(...

لما  الفوؤاد(  )ت�سلية  في  الهندي  البلجرامي  اآزاد  ال�سيد  عن  نقاًل  )الحطة(  وفي 
ترجم للب�سري قال: )وله �سرٌح على البخاري �سار في الأنف�ض والآفاق �سير الروح، 
ولعمري لقد َعّز اأْن يلقى له مثل في �سائر ال�سروح، لكن �ساق الوقت عن اإكماله، 
و�سنَّ الزمان باإفا�سة نواله، والن�سخة التي ن�سخها ال�سيخ بيده ال�سريفة؛ هي اأ�سل 
الأ�سول للن�سخ ال�سائعة في الآفاق، راأيُتها عند مولنا محمد اأ�سعد الحنفي المكي، 
ولد  عن  ال�سيخ  اأخذها  كان  اأركات،  ببلد  المكي،  الدين  تاج  ال�سيخ  تالمذة  ِمن 
اأْن  حّقها  المباركة  الن�سخة  هذه  اأ�سعد:  محمد  لل�سيخ  فقلُت  بال�ستراء،  نِّف  الُم�سَ
اإلى الديار  اإلى موا�سع اأخرى ل �سيما  ُتنقل منها  اأْن  تكون في الحرمين ول ينبغي 

]1] حا�سية المو�سع ال�سابق.
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ال�سا�سعة، فقال ال�سيخ: هذا الكالم ح�سٌن، ولكن ما فارقُتها لفرط محّبتي لها، ثم 
اأر�سل ال�سيخ كتبه ِمن اأركات اإلى اأورنقاباد احتياًطا، لما راأى ِمن هيجان الفتنة بتلك 
البالد، فو�سلت الن�سخة اإلى اأورنقاباد، وهي موجودة بها اإلى الآن حفظها اهلل( اه� 

بوا�سطة )الحطة(.

قلت]]]: راأيُت في المدينة المنورة عند الحكيم الُم�ْسِند ال�سيخ طاهر �سنبل ن�سخة 
ال�سحة  في  نهاية  وهي  ثمانية،  )ال�سحيح(  ِمن  بخّطه  الب�سري  �سالم  بن  اهلل  عبد 
ح  حَّ لُي�سَ الآ�ستانة؛  اإلى  اأح�سرها  اأّنه  الوا�سح، واأخبرني  والمقابلة وال�سبط والخط 
عبد  ال�سلطان  قها  وفرَّ )ال�سحيح(،  ِمن  هناك  ُطبعت  التي  الأميرية  الن�سخة  عليها 
ِبَطْت، ول اأدري ِمن اأين ات�سلْت ب�سلفه«  الحميد على الم�ساجد والآفاق وعليها �سُ

اه�]]].

ير في  اأُ�سِ توفيقه -: »وقد  المق�سود، - والى اهلل  اأ�سرف عبد  ال�سيخ  قال  وكذلك 
دة ِمن هوام�ض الن�سخة ال�سلطانية؛ ما يوؤكد ا�ستخدامهم لهذه الن�سخة  موا�سع متعدِّ

والت�سريح بِذْكِرها كما في ج9 �ض57« اه�]3].يعني: ن�سخة عبد اهلل بن �سالم.

والذي يظهر ِمن خالل ا�ستقراء »الطبعة ال�سلط�نية« اأنه� لم تُْطبَع على »الأ�سل اليونيني« 
مب��سرًة، واإنَّم� على فرعين جليلين عنه.

ى عندهم بعدة ت�سميات،  مَّ الأول: ن�سخة ال�سيخ عبد اهلل بن �سالم الب�سري، وُت�سَ
مثل »الأ�سل« »الأ�سل المعتمد« »ن�سخة عبد اهلل بن �سالم« »ِمن هام�ض الأ�سل«، 

اإلخ.وهي عمدتهم في هذه الطبعة.

»ال�سلطانية«  حي  م�سحِّ الم�سايخ  مقدمة  في  اإليها  الم�سار  هي  الن�سخة  وهذه 
)1/]–3(، حيُث قالوا ما �سورته:

]1] القائل: هو ال�سيخ الكتاني ♫.
]]] »فهر�ض الفهار�ض« )193/1 – 199( باخت�سار.

]3] تعليقه على مقال ال�سيخ اأحمد �ساكر المذكور اآنًفا )�ض/]19(.ونقل حكاية الكتاني مع ال�سيخ طاهر �سنبل الآتية.
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انتهى كالمهم، ال�سريح في اعتماد »ن�سخة �سديدة ال�سبط بالغة ال�سحة ِمن فروع 
الن�سخة اليونينية«، ولي�ست »اليونينية« نف�سها.

في  الب�سري«  �سالم  بن  اهلل  »عبد  ن�سخة  وا  �سمَّ قد  راأيناهم  ثم  ذلك،  قالوا  فلما 
المق�سودة  هي  الب�سري  ن�سخة  اأَنَّ  َعِلْمنا  الت�سحيح؛  حوا�سي  ِمن  عديدة  موا�سع 

بقولهم: »ن�سخة �سديدة ال�سبط بالغة ال�سحة ِمن فروع الن�سخة اليونينية«.

وتبعوا  بحرٍف،  حرًفا  الب�سري،  ن�سخة  محاكاة  في  حون  الم�سحِّ اجتهد  وقد 
حون:  عبارات هام�سها، حتى فيما ين�سبه لليونينية اأو فروعها، فما قال فيه الم�سحِّ
اأطلقوا  واإنما  نقلوه،  هام�سها  وعن  اأخذوه،  الب�سري  ن�سخة  فِمن  اليونينية«  »في 

»اليونينية« محاكاًة لن�سخة الب�سري.
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حون في بع�ض الموا�سع بقولهم: »ِمن ن�سخة عبد اهلل بن �سالم  ح الم�سحِّ و�سرَّ
تبًعا لليونينية«.

فرٍع  على  فيها  واعتمَد  �سرحه،  في  ذكرها  التي  الق�سطالني  ن�سخة  والث�ني: 
لليونينية، ثم قابلها على اليونينية عندما وقَف عليها بعُد، ومع ذلك فربما نقلوا بع�ض 
كالم الق�سطالني بوا�سطة هام�ض »الأ�سل«؛ اأي هام�ض »ن�سخة عبد اهلل ابن �سالم«، 

و�سّرحوا في بع�ض الأماكن بن�سخة الق�سطالني المطبوعة.

ومجمل كالمهم يدل على اأنَّهم اعتمدوا في »الق�سطالني« على اأ�سٍل مخطوط، 
مع المطبوعة.

ولبد ِمن اإيراد كالم الق�سطالني عن »الفرع« الذي قاَبل عليه؛ حيُث قال: »ولقد 
وقفُت على فروع ُمَقاَبَلة على هذا الأ�سل الأ�سيل، فراأيُت ِمن اأجلِّها الفرع الجليل 
ث �سم�ض الدين محمد  الذي لعّله فاق اأ�سَله، وهو الفرع المن�سوب لالإمام المحدِّ

بن اأحمد المزي الغزولي«]]].

حو »الطبعة ال�سلطانية« على الإ�سارة لهذا الفرع المذكور في كالم  وجرى م�سحِّ
الق�سطالني ب� »الفرع« اأو »الفرع المزي« اإلخ.وذلك تمييًزا له عن »ن�سخة الحافظ 

المزي« التي اعتمدوها.

وقد توّفرْت لهم مع ذلك ن�سًخا اأخرى، منها الن�سخة الم�سار اإليها التي �سححها 
الحافظان المزي والذهبي كما �سياأتي.

ومنها ن�سخة ي�سفونها بالقديمة. 

ويظهر اأنهم راجعوا الكتبخانة الم�سرية وغيرها اآنذاك، وا�ستخرجوا منها بع�ض 
النفائ�ض، واختاروا اأ�سح الن�سخ واأدقها للمراجعة والمقاَبَلة عليها، مثل ن�سخة المزي 

والذهبي الم�سار اإليها اآنًفا.

]1] »اإر�ساد ال�ساري« )41/1(.
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لكنهم اعتمدوا ب�سكل اأ�سا�سيٍّ على ن�سختين مخطوطتين، وهما: 

ن�سخة عبد اهلل بن �سالم تبًعا لليونينية.

والن�سخة التي �سححها الحافظان المزي والذهبي.

وِمن َثمَّ اأكثروا ِمن قولهم: »في الن�سختين المعتبرتين بيدنا« ونحو هذه العبارة.

وكذا الن�سخة التي �سرح عليها العيني، لكن بقية كالمهم يظهر منه اأنهم اعتمدوا 
المطبوع ل المخطوط.

هو  هنا  كالمنا  في  يهمنا  وما  �ساأننا  لكن  الن�سخ؛  هذه  لكل  اإ�ساراتهم  و�ستاأتي 
»الأ�سل اليونيني«، هل اعتمدوا عليه مبا�سرة؟ اأم اأخذوا عنه بوا�سطة بع�ض فروعه؟

»ن�سخة  بوا�سطة  عنه  ونقلوا  فروعه،  بع�ض  اعتمدوا  اأنهم  اأي  الثاني،  الراجح   
و�سبطوه  حوه  و�سحَّ ذلك  وقاَبُلوا  و»الق�سطالني«،  الب�سري«،  �سالم  بن  اهلل  عبد 

مخطوطة  اأخ��رى  ُن�سٍخ  على 
ومطبوعة.

منها: الن�سخة الم�سار اإليها 
الحافظان  حها  �سحَّ التي  اآنًفا 
ال���م���زي وال���ذه���ب���ي، وق��د 
حين  الم�سحِّ اإ�سارة  تكررت 
موا�سع؛  في  الن�سخة  لهذه 

منها طرة الجزء الثاني:

واأما فرع »عبد اهلل بن �سالم 
»اليونينية«،  عن  الب�سري« 
ا، ُنِقَلْت  فهي ن�سخة متقنة جدًّ

عن »اليونينية«.
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كبيًرا  م�سرًحا  هام�سها  كان  اإْذ  فقط؛  باليونينية  الب�سري  ن�سخة  تكتف  لم  لكن 
لعر�ض وَنْقل الفوائد ِمن كالم الق�سطالني وغيره.

وقد دخلْت هذه الن�سخة في الوقف ال�سلطاني، وعليها ختم الوقف كما �ستاأتي 
�ساكر  اأحمد  العالمة  يوؤيد قول  ِمن خزانته، وهذا  اأْن ل تخرج  �سورته، وا�ستراطه 
اأخرى بعدما تم طبع »ال�سحيح«  اإلى الأ�ستانة مرًة  ال�سابق في رجوع هذا الأ�سل 

عليه.

وي�سف ال�سيخ محمد المنوني هذه الن�سخة قائاًل: »على اأَنَّ الفرع اليونيني الذي 
ا�ستمّرت �سهرته؛ هو الذي كتبه – بخّطه – اإمام هذه ال�سناعة: عبد اهلل ابن �سالم 
بن محمد الب�سري ثم المكي، المتوفى عام 1134 ه�، ]]17م، وقد ا�ستغرق في 
كتابته وت�سحيحه نحًوا ِمن ع�سرين �سنة، اعتماًدا على اأ�سل ال�سرف اليونيني وزيادة، 
وبهذا كانت هذه الن�سخة الب�سرية طبقة عالية في ال�سحة، و�سارْت – ح�سب عالم 

ِمن الهند – هي اأ�سل الأ�سول للن�سخ ال�سائعة في الآفاق«]]].

وكان »الأ�سل اليونيني« بحوزة الق�سطالني، ثم اختفى فترة طويلة ِمن الزمن، 
حتى ظهر اآخر مرة عندما ن�سخ منه ال�سيخ عبد اهلل بن �سالم الب�سري ن�سخته.

خ ال�سيخ المنوني هذه الفترة قائاًل: »وقد �سار هذا الأ�سل اليونيني – في  وقد اأرَّ
اأزيد  منه  الأول  المجلد  ُفِقد  ثم  بالقاهرة،  اآ�ض  اأقبغا  وْقًفا على مدر�سة  قديمة  فترة 
ِمن خم�سين �سنة، اإلى اأْن ُوِجد ُيناَدى عليه للبيع في �سوق الكتب بالقاهرة، فُعِرف 
ر اإلى ال�سهاب الق�سطالني، وهو ي�ستغل في �سرح �سحيح البخاري، وكان  واأُْح�سِ
قد قاَبل المتن الم�سروح على المجلد الثاني ِمن نف�ض الن�سخة، فاأتّم هذه المعار�سة 
اأَنَّ موقوفات هذه المدر�سة طراأ عليها تبديد في  اإلى المجلد الأول.ويبدو  بالن�سبة 
فترة لحقة]]]، ف�ساع منها الأ�سل اليونيني بجملته، اإلى اأْن عثر عليه العالم المغربي 

]1] »قب�ٌض ِمن عطاء المخطوط المغربي« للمنوني )119/1(.
]]] لم اأَر ما يفيد اإعادة الأ�سل اليونيني لهذه المدر�سة وخروجه ِمن حوزة الق�سطالني، فلعّله ذهب اإلى حيُث ذهبْت 
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المتوفى بدم�سق عام  المكي،  الروداني ثم  ال�سو�سي  �سليمان  محمد بن محمد بن 
اأكرم بن محمد  اإلى ملكية ال�سيخ محمد  1094ه�/ 1683م، وِمن حوزته انتقل 
ث  الأخير محدِّ ِمن هذا  ا�ستعاره  ثم  المكرمة،  نزيل مكة  الهندي  بن عبد الرحمن 
في  عمدته  هو  وكان  منه]]]،  ي�سمع  ف�سار  الب�سري،  �سالم  بن  اهلل  عبد  الحجاز: 
الغمو�ض على م�سير  ين�سدل  هنا  ال�سحيح(، وِمن  )الجامع  ِمن  التي كتبها  ن�سخته 

اأ�سل ال�سرف اليونيني«]]].

ختم  ويظهر  الب�سري«،  »ن�سخة  ِمن  والأخيرة  الأولى  الورقتين  �سورة  وهذه 
الوقف على الورقة الأخيرة منها بو�سوح:

اإي�س�ح

ه اهلل اإلينا �سالًما معاًفى و�سائر اأ�سول الم�سلمين المفقودة. كتب الق�سطالني.ردَّ
]1] قال المنوني في حا�سيته تعليًقا على هذا المو�سع: »ورَد هذا خالل اإجازة ِمن عبد الرحمن بن محمد بن اأحمد 

ابن الحاج، اإلى محمد المكي بن مو�سى بن محمد ابن ال�سيخ اأبي عبد اهلل ابن نا�سر« اإلخ.
]]] الم�سدر ال�سابق )117/1(.
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»الن�سخة  على  اعتمدوا  باأّنهم   -  ♫  - النواوي  ونه  ال�سيخ ح�سُّ قول  واأما 
ا لقيام الفرع مقام الأ�سل في هذه الحالة، خا�سة  اليونينية«؛ فهو ِمن باب المجاز، اإمَّ

مع اعتمادهم على ن�سخَتي الق�سطالني والب�سري تبًعا لليونينية.

ا لرغبتهم في مطابقة »الطبعة ال�سلطانية« لن�سخة عبد اهلل بن �سالم، على �سبيل  واإِمَّ
الحكاية حرًفا بحرٍف، حتى في هوام�سها وتعبيراتها، فكاأنَّها هي هي، وهذا هو 
فوا في اأ�سياء وتركوا اأ�سياء اأخرى  المق�سد الظاهر ِمن مجمل كالمهم، ومع ذلك ت�سرَّ
ِمن هام�ض ن�سخة الب�سري؛ كما ظهر ِمن المقارنة بينها وبين »ال�سلطانية«، وعلى 

هذا نبَّه العالمة اأحمد �ساكر – كما �سبق – بعد مطالعته لفرٍع اآخر عن »اليونينية«.

مع  ال�سلطانية«،  »الطبعة  ِحي  حِّ ُم�سَ اأقوال  مجمل  يدلُّ  اآنًفا:  ذكرناه  ما  وعلى 
مقابلته بن�سخة الب�سري التي كانت بحوزتهم، وم�سى و�سفها.

ال�سابق - باعتماد ن�سخة �سديدة  حين -  حِّ الُم�سَ وعلى الرغم ِمن �سراحة قول 
بالطبع  النواوي  ح�سونة  ال�سيخ  َجْزم  اأنَّ  اإِلَّ  اليونينية؛  الن�سخة  فروع  ِمن  ال�سبط 
اعتماًدا على الن�سخة اليونينية؛ اأثاَر عدًدا ِمن الحتمالت؛ منها: البدء على فرٍع ِمن 

فروع اليونينية، ثم اإح�سار اليونينية لحًقا.

ف�سار اللجوء للواقع التطبيقي للعمل في »الطبعة ال�سلطانية«؛ هو الَحَكم، والقول 
الف�سل في ذلك.

اأقوال  اأ�سول  وجمعُت  اآخرها،  اإلى  اأولها  ِمن  الطبعة  هذه  تتبَّْعُت  َثمَّ  وِم��ْن 
ِحين؛ فاأْوَردُتها بحروفها، وما تركُت منها اإِلَّ ما ذكرُت له نظيًرا في لفظه،  حِّ الُم�سَ
اأو اأكثر لفظه مع اتفاق معناه، اإِلَّ اأْن يكون قد فاتني �سيٌء لم اأََرُه؛ فيوقفني عليه اأٌخ 

كريٌم، واهلل يغفر لنا جميًعا، وي�سملنا برحمته و�ستره.

اأهل  يدي  بين  لتكون  بحروفها؛  »ال�سلطانية«  حي  حِّ ُم�سَ اأقوال  واأطلُت حكاية 
العلم، فقد يظهر لهم ما لم يظهر لي.
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حي »الطبعة ال�سلط�نية« حِّ اأقوال ُم�سَ

الجزء األول:

حي هذه الطبعة كالتالي: حِّ وقد جاءت اأقوال ُم�سَ

• قالوا )8/1(: »ورمز له في الأ�سل بلفظ مًعا«.	

حين، حكاية عما وقع في اأ�سل »اليونينية« ح�سبما ورَد في  حِّ وهذه عبارة الم�سَ
ن�سخة الب�سري )ق/]/اأ(، و�ستاأتي �سورة هذا المو�سع.

• وفي الحا�سية التالية قالوا: »كذا في هام�ض الفرع بغير فاء وعك�ض الق�سطالني«.	
الرواية  اأّن هذه  اليونينية  اإلى  »فن�سب  الب�سري )ق/]/اأ(:  ن�سخة  في  بعده  لكن 
التي ل رقم عليها فيها بزيادة الفاء«.وهذا اأحد الأمثلة على تركهم لأ�سياء في هام�ض 

ن�سخة الب�سري.

• وفي الحا�سية التالية على ذلك قالوا: »ثبت في غير اليونينية..«.	

• وكذا قالوا في موا�سع عديدة: »ثبت في اليونينية« »وفي غير اليونينية«.	
 ونحو هذه العبارات.من هذه الموا�سع على �سبيل المثال: )9/1، 10، 16، 

.)51 ،50 ،[5 ،[4 ،[[ ،[1 ،18 ،17
عبارات  كلها  وه��ذه 
هام�ض  ف���ي  ال��ب�����س��ري 
حو  م�سحِّ نقلها  ن�سخته، 
ها  »الطبعة ال�سلطانية« بن�سّ
اأحياًنا  وبمعناها  اأحياًنا، 

اأخرى.

وعلى �سبيل المثال في 
ن�سخة الب�سري )ق/5/اأ( 

و)ق/6/اأ(:
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قوله:  الب�سري في �سفحة واحدة )ق/]/اأ(  ر  فقد كرَّ ا  اأي�سً المثال  �سبيل  وعلى 
»ِمن غير اليونينية« في مو�سعين.

• وقالوا كذلك: »كذا في الفرع« اأو »وهو في الفرع كاأ�سله« في موا�سع منها 	
على �سبيل المثال: )10/1، 11، 13، 16، 18، 19، ]]، 4]، 6](، وهذه 

عبارة الب�سري في هام�ض ن�سخته، وعلى �سبيل المثال في )ق/]/ب(:

• وقالوا )4/1](: »كذا رمز الم�ستملي على )يفقهه( في ن�سختين ِمن الفروع، 	
وذكر الفتح والق�سطالني اأن رواية الم�ستملي )يفهمه(«.

وكرروا قولهم: »في ن�سختين ِمن الفروع« في منا�سبات اأخرى منها على �سبيل 
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المثال )34/1(.

وهي عبارة هام�ض ن�سخة الب�سري كذلك، وعلى �سبيل المثال )ق/8/ب(: 

• وقالوا )11/1(: »كذا في الفرع المكي..ولعل ال�سواب ما في فرع اآخر ِمن 	
العك�ض في روايته«.

المثال: )13/1،  �سبيل  على  منها  كثيرة  موا�سع  في  المكي  الفرع  ذكروا  وقد 
65(.و�ستاأتي اأمثلة اأخرى لهذا كله.

• بال 	 الفرع  وفي  بالتنوين،  والق�سطالني  الفتح  في  »�سبطه   :)15/1( وقالوا 
تنوين اه� ِمن هام�ض الأ�سل«.

• وكذلك قالوا: »ِمن هام�ض الأ�سل« في موا�سع كثيرة منها على �سبيل المثال: 	
.)40 ،37 ،34 ،[7 ،[6/1(

• وقالوا )38/1(: »كذا في فرع والق�سطالني بعالمة �ض، وفي الفرع المكي 	
بعالمة �ض«.

• الق�سطالني 	 في  ال��ذي  لكن  الأ���س��ل،  هام�ض  »ِم��ن   :)40/1( وق��ال��وا 
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المطبوع..«.وفي الحا�سية التالية: »كذا في بع�ض الن�سخ المعول عليها، وفي الأ�سل 
المعتبر عندنا..«.

وا�ستمر العمل على هذا المنهج، غير وا�سح المق�سود بالفروع المذكورة.

واإذا اأ�سفنا ما وقع في كالم ال�سيخ ح�سونه النواوي، ♫، مع ما قاله الم�سايخ 
في داخل العمل في المجلد الأول على �سبيل المثال، ف�سيقع في النف�ض اأنهم رجعوا 
اإلى اليونينية مبا�سرة، واأنها كانت بحوزتهم، لكن الأمر لي�ض كذلك كما �سيت�سح ِمن 
المجلدات الالحقة، ولذا �ساأورد كالمهم في المجلد التا�سع خا�سة، ب�سكل اأكثر 

تف�سياًل عندما ياأتي حينه باإذن اهلل، لما فيه ِمن اإي�ساٍح لذلك كله.

• قولهم 	 في  القارئ  ت�ستوقف  اأْن  يمكن  منهم  اإ�سارة  اأول  اأو  تغيُّر  اأول  وكان 
ُك( بالرفع في اليونينية  )1/]4(: »كذا في الفرع واأ�سله ِمن غير رقم عليه، و)ُيْم�سِ
وبالجزم في غيرها اه� ق�سطالني« وبعده: »لغير اأبي ذر مما لي�ض في اليونينية )فال 

ياأخذ( باإ�سقاط النون اه� ق�سطالني«.

نف�ض  قولهم في  يدل  الق�سطالني، وعليه  ِمن  النقل  اأّن  المو�سع  ِمن هذا  فظاهٌر 
الق�سطالني«.فدّل هذا  الفرع مجزوم راجع  تالية: »كذا في  المو�سع، في حا�سيٍة 
الق�سطالني، و�سيت�سح هذا من كالمهم  بوا�سطة  الفرع  ينقلون عن هذا  اأّنهم  على 
اأي بوا�سطة ن�سخة  اآخر بوا�سطة هام�ض الأ�سل،  ينقلون عن فرٍع  فيما بعد؛ لأنهم 

عبد اهلل بن �سالم ؛ كما م�سى وياأتي كذلك.

• وقد بداأت اإ�سارتهم لهذا في قولهم )47/1(: »كذا في ن�سخ �سحيحة معتمدة 	
بالجمع، ووجد في فرع بالإفراد، واأثبت في هام�سه الجمع، وجعله ن�سخة اه� ِمن 
الهام�ض ملخ�سا«.اأي ِمن هام�ض الأ�سل كما تكرر عندهم مراًرا، و�سياأتي فيما بعد 

اإْن �ساء اهلل اأن المق�سود بالأ�سل هو ن�سخة عبد اهلل بن �سالم الب�سري.

على  ُطِبعت  قد  ال�سلطانية«  »الن�سخة  اأّن  المنوني  ال�سيخ  ظّن  ذلك  على  وبناًء 
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– ♫ -: »وقد  المنوني  ال�سيخ  اليونيني« والفروع المذكور، فقال  »الأ�سل 
العثمانية:  بالخزانة  الموجود  الم�سحح  اليونيني  الأ�سل  على  ن�سرها  في  اعتمد 
)مكتبة يلدز( بالآ�ستانة، مع الرجوع اإلى المن�سور – �سابًقا – ِمن )الجامع ال�سحيح(، 
واإلى مخطوطات اأخرى �سحيحة، منها: الفروع الثالثة الآنفة الذكر، وهي: فرع 
المزي والذهبي، وفرع عبد اهلل بن  الم�سّحح على ما �سّححه  الغزوالي، والفرع 

�سالم الب�سري«]1].

حون لهذه الطبعة عن فرع الغزولي وغيره  ولي�ض الأمر كذلك؛ فقد نقل الم�سحِّ
ِمن الفروع الخا�سة باليونينية بوا�سطة الق�سطالني، والب�سري.

حين، وِمن ن�سخة  وقد �سار الأمر وا�سًحا الآن مما ذكرناه اآنًفا ِمن كالم الم�سحِّ
الب�سري.

• ويزيد الأمر و�سوًحا: قولهم )48/1(: »كذا في فرع، وفي فرع اآخر...اه� 	
ِمن الهام�ض«.

• ا، والذي 	 وقالوا )49/1(: »كذا في الأ�سل المعول عليه ون�سخة معتمدة اأي�سً
في اأ�سل اآخر يعول عليه...«.

• وقالوا )49/1(: »ُوجد بالهام�ض تبًعا لهذه الرواية ما ن�سه: فتح القاف لأبي 	
ذر وال�سمي�ساطي اه� من اليونينية اأي على اأنه فعل ما�ض وفي الق�سطالني ما يخالفه«.

• وقالوا )51/1(: »ِمن غير اليونينية..هكذا في جميع الفروع المعّول عليها 	
بيدنا، وفي المطبوع و�سرح الق�سطالني...«.

• يعّول 	 اأ�سلين  وفي  بالواو،  والق�سطالني  الأ�سل  في  »كذا   :)57/1( وقالوا 
عليهما بالفاء..«.

• وقالوا )67/1(: »في الن�سخة اليونينية )اأنف�ست( ب�سم النون اه� ِمن الفرع«.	

]1] »قب�ٌض ِمن عطاء المخطوط المغربي« للمنوني )0/1]1(.
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وهذا اأ�سرح مما �سبق في كونه ينقل عن اليونينية بوا�سطة الفرع المذكور.

• واأ�سرح منه قولهم )68/1(: »ُوجد هنا بهام�ض الأ�سل ما ن�سه: ِمن قوله: 	
وقال ابن عبا�ض، اإلى اآخر ال�سحيح، نقلت ِمن اليونينية، وِمن اأول ال�سحيح اإلى هنا 
اأن ن�سخة عبد اهلل بن �سالم  مكمل بخط غير خطها فليعلم ذلك«.وهذا يدل على 
فيها فوت في النقل عن خط اليونيني ِمن اأول ال�سحيح حتى هذا المو�سع المذكور 
اأثناء الحديث )رقم/304( ِمن »ال�سحيح«، حيُث كان هذا الجزء في »اليونينية« 

ها. بخطٍّ غير خطِّ

• معنا م�سححا 	 الذي  الفرع  في  ب�سمة واحدة  وقالوا )71/1(: »كذا �سبط 
عليه..«.وبعد ذلك بقليل: »كذا في اليونينية«.والفرع الذي معهم هنا هو ن�سخة 
عند  المذكور  الفرع  فهو  تقييد،  بدون  فقط  الفرع  بخالف  �سالم،  بن  اهلل  عبد 
ِمن  نقلهم  ا  اأي�سً �سياأتي، و�سياأتي  الق�سطالني كما  بوا�سطة  منه  ينقلون  الق�سطالني، 

فروع مذكورة في هام�ض ن�سخة ابن �سالم.

• وقالوا )74/1(: »ِمن الفرع ولي�ض في اليونينية«.وبعد ذلك ب�سطور: »كذا 	
في فرع اليونينية الذي معنا ون�سخة معتمدة، وفي المطبوع وبع�ض الن�سخ...«.

• وقالوا )76/1(: »اأثبتت في اليونينية )اإذا( بين ال�سطور وعليها �ض، ثم �سرب 	
عليها بالحمرة، وتناقلتها الفروع ب�سورتها، واأثبتت )اإذا( في الق�سطالني ِمن غير 

تنبيه على ال�سرب«.

• وقال )1/]8(: »كذا في الفروع التي معنا..«.وفي الحا�سية التالية: »كذا في 	
اليونينية«.

• وقال )83/1(: »في اليونينية والفرع«.	

• وقالوا )90/1(: »مكرر �سنده ومتنه في اليونينية وبع�ض الفروع، والتكرار 	
لم يوجد في اأ�سول كثيرة«.
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• وقالوا )100/1(: »كذا في الفرع المعول عليه..«.	

• ِمن 	 اه�  غير  ل  اليونينية  في  بالنون  )فنجدهم(  »هكذا   :  )115/1( وقالوا 
هام�ض الفرع«.

وهذا يدل على اأن قولهم: »في اليونينية« هو مجاز عن النقل ِمن فرع »اليونينية« 
ولي�ض منها مبا�سرة.واأّن مثل قولهم )118/1(: »ِمن الفرع ولي�ست في اليونينية«؛ 
فهذا فرع اآخر غير ن�سخة عبد اهلل بن �سالم، واإنما هو الفرع المذكور عند الق�سطالني.
واأن مثل قولهم )119/1(: »كذا في فرعين �سحيحين، وفي المطبوع: يده على 
»هام�ض   :)1[5/1( بقولهم  يعبرون  وقد  الأ�سل،  هام�ض  ِمن  نقلوه  اإنما  راأ�سه«؛ 
وبقية  الب�سري،  �سالم  بن  اهلل  عبد  ن�سخة  هام�ض  كله  بذلك  والمق�سود  اليونينية« 

كالمهم تف�سر مرادهم بذلك، ويزداد الأمر و�سوًحا بمراجعة ن�سخة ابن �سالم.

وعلى �سبيل المثال ما وقع في ن�سخته )ق/7/اأ(: 

• وِمن ذلك قولهم )]/114(: »كذا في بع�ض الن�سخ التي بيدنا، ولم يخرج 	
لها في اليونينية، وخرج لها في الفرع..اه� ِمن هام�ض الأ�سل«.

• اليونينية تحت )تكونان( نقطتان فك�سطتا اه� 	 وقالوا )148/1(: »كان في 
الإ�سارة  وم�ست   ،)34/[( منها:  موا�سع  في  نحوه  الأ�سل«.وتكرر  هام�ض  ِمن 

لموا�سع اأخرى.
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الجزء الثاني:

ومع بداية المجلد الثاني يظهر اأنه قد تغّير المنهج، اأو دخلنا في عمل �سيٍخ اآخر، 
له طريقته وتعبيراته الأكثر اإي�ساًحا وتف�سيال.

• ففي بداية هذا الجزء )]/1( قالوا: »قوله: )ولعلها لأبي الوقت( هكذا قال 	
منها  معتمدة،  اأ�سول  على  مقابلة  ن�سخة  بهام�ض  وكذا  ال�سرح،  في  الق�سطالني 
�سم�ض  الإ�سالم  و�سيخ  المزي،  الدين  جمال  الإ�سالم  �سيخ  �سححها  التي  الن�سخة 
الدين الذهبي، في ورقة نمرة )9(، وهي وقف الأ�سرف، والآن بالكتبخانة الم�سرية، 
خالًفا لما نقلناه على ظهر الجزء الأول والثالث والخام�ض ِمن اأنها للقاب�سي ترجيا«.

وكرروا هذا البيان في بداية الجزء ال�سابع )1/7(.

• وقالوا )]/55(: »كذا في اليونينية..كذا بهام�ض الفرع الذي بيدنا، ومثله في 	
الق�سطالني«.

• )اأنزلها( كما 	 اليونينية مف�سول عن  في  الأ�سل  وقالوا )]/]7(: »هو بخط 
ترى اه� ِمن هام�ض الفرع الذي بيدنا«.

• وقالوا )]/73(: »وهذا ال�سبط في الفرع الذي بيدنا، وكتب عليه اأنه �سورة 	
ما في اليونينية«.

• المعتمدة 	 الفروع  وقالوا )]/80(: »هكذا وجدنا لفظة )قال( مخرجة في 
التي بيدنا تبًعا لليونينية ِمن غير عزو ول ت�سحيح«.

• وقالوا )]/81(: »ر�سم هذا اللفظ في ن�سخة عبد اهلل بن �سالم بالتاء المجرورة 	
تبًعا لما وقع في اليونينية، ونّبه عليه الق�سطالني«.

• وقالوا )]/]8(: »هكذا �سبب في اليونينية على لفظ )ابن( ولُينظر وجهه، 	
كذا بهام�ض الأ�سل ومثله في الق�سطالني«.
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• وقالوا )]/85(: »في الن�سخ التي بيدنا تبعا لليونينية«.	

• نبه 	 وعليه  وفرعها  لليونينية  تبًعا  المعتمدة  الن�سخ  »..في   :)94/[( وقالوا 
بقليل:  �سالم«.وبعده  بن  اهلل  عبد  ن�سخة  في  »كذا  بقليل:  الق�سطالني«.وبعده 
تبًعا  الن�سخة  بع�ض  وفي  الق�سطالني،  �سرح  وعليه  معتمدة  ن�سخ  عدة  في  »كذا 
منها  موا�سع  في  لليونينية«  تبًعا  الن�سخ  بع�ض  »في  قولهم:  لليونينية..«.وتكرر 

.)11[/[(

• وقالوا )]/99(: »قال الق�سطالني: وهذا ثابت هنا عند اأبي ذر كما نّبه عليه 	
في الفرع واأ�سله«.

• وقالوا )]/3]1(: »�سقط من اليونينية كما نبه عليه بحا�سية فرعها«.وربما 	
قالوا: »بهام�ض الن�سخ التي بيدنا« بالجمع، كما تجد اأمثلته في )]/4]1، 5]1(.

• وقالوا )]/9]1(: »�سبط في ن�سخة عبد اهلل بن �سالم تبًعا لليونينية بالإفراد«.	
وتكرر قولهم: »ن�سخة عبد اهلل بن �سالم تبًعا لليونينية« في اأماكن منها )]/]14، 

154، 176( و�ستاأتي موا�سع اأخرى.

• الفرع 	 في  و�سبط  اليونينية،  في  والتاء  الالم  ي�سبط  »لم   :)130/[( وقالوا 
الأول بال�سم، والثاني بال�سكون، قاله الق�سطالني..«.

• وقالوا )]/133(: »في )الجمع بين ال�سحيحين(: قال: )لكنَّ اأف�سُل الجهاد( 	
اليونينية  عن  نقلهم  في  وا�سح  الأ�سل«.فهذا  هام�ض  ِمن  اه�  اليونينية  بهام�ض  كذا 

بوا�سطة الأ�سل الذي هو ن�سخة ابن �سالم.

الجزء الثالث:

• وقد قالوا �سراحًة )10/3(: »وقد كتبت )مما( بقلم الحمرة في فرع اليونينية 	
الذي بيدنا«، وتكرر نحوه في موا�سع منها )1/3]، 31، 39، 43، 67، 75، 

.)99
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• وقالوا )16/3(: »�سبط في الفرع الذي بيدنا )َوَر�ٌض( وكتب عليه بالهام�ض: 	
كذا في اليونينية..«.

• وقالوا )18/3(: »كذا بهام�ض الفرع الذي بيدنا«.	

• اليونينية 	 في  وكذا  باأيدينا،  عليه  المعول  الفرع  »..في   :)1[5/3( وقالوا 
عليه  �سرح  الذي  الفروع..وهو  بع�ض  التنكزي..وفي  الفرع  وفي  عليه،  م�سححا 

الق�سطالني«.

الجزء الرابع:

• وقالوا )18/4(: »وقع في الن�سختين المعتبرتين عندنا م�سروبا عليه بالحمرة«.	

وظاهر هذا الن�ض اأنهم اعتمدوا على ن�سختين مخطوطتين معتبرتين معتمدتين، 
لكن كالمهم بعد ذلك بقليل يخالف ذلك فقد قالوا في موا�سع كثيرة منها )]/6]، 

56، 59(: »كذا في جميع ن�سخ الخط عندنا، ووقع في المطبوع...« اه�.

 وبقية كالمهم تدل على وجود اأكثر ِمن ن�سختين مخطوطتين باأيديهم، لكنهم 
اعتمدوا طريقين في الو�سول اإلى ن�ض اليونينية: اأولهم�: ن�سخة ابن �سالم.وث�نيهم�: 
مخطوطة  اأخرى  ن�سًخا  اإليهما  الق�سطالني.واأ�سافوا  عليها  �سرح  التي  الن�سخة 
ومطبوعة للمقاَبَلة والتدقيق، مثل ن�سخة المزي وغيرها كما �سبق بيانه في قبل قليل، 

واهلل اأعلم.

• الرحمن 	 اهلل  ب�سم  اليونينية:  ِمن  الثانية  المجلدة  »اأول   :)146/4( وقالوا 
واأنها كانت  لليونينية،  اأنهم رجعوا  البخاري.وظاهره  اإلى  الإ�سناد  ف�ساق  الرحيم« 
بحوزتهم، لكن بقية كالمهم ال�سابق والالحق تدل على اأنهم اأخذوا ذلك ِمن ن�سخة 
قليل )148/4، 151،  بعد  الم�سمى عندهم  لليونينية.وهو  تبًعا  �سالم  بن  اهلل  عبد 

153( ب� »الأ�سل المعول عليه«.

• كذلك، 	 غيره  عليه..وفي  المعول  الأ���س��ل  »ف��ي   :)150/4( وق��ال��وا 
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وبهام�سه:...«.

• وقالوا )4/]15(: »في اليونينية وفرعها..«.	

• وقالوا )159/4(: »كذا في هام�ض اليونينية..وكذا..على ما �سححه الذهبي 	
والمزي..وفي المطبوع«.

• وقالوا )164/4(: »ووقع في ن�سخة �سيدي عبد اهلل...«.كذا ولم يت�سح هل 	
ى بهذا ال�سم؟. هي نف�سها ن�سخة ابن �سالم، اأم ن�سخة اأخرى عندهم ُت�سمَّ

• وقالوا )4/]17(: »ثبت هذا في �سماع اليونيني..اه� ملخ�سا ِمن الهام�ض«.	

• وقالوا )173/4(: »هو في اليونينية وفرعها بالحاء المهملة، قال الق�سطالني: 	
الق�سطالني: كذا في  بقليل )177/4(: »قال  و�سوبها الخطابي؛ فانظره«.وبعده 

.».. اليونينية وفي الفرع لكنه م�سلح فيه 

• وقالوا )183/4(: »..اه� ِمن اليونينية، وقوله: )حدثنا حماد( في الق�سطالني، 	
بل في هام�ض الأ�سل ن�سبة التحديث لأبوي ذر والوقت ولغيرهما بالعنعنة«.

• ا، و�سوابه: بثالث ع�سرة 	 وقالوا )187/4(: »�ض �ض ط بثالثة ع�سر قلو�سً
قلو�سا؛ قاله �سيخنا ابن مالك ر�سي اهلل عنه، واهلل اأعلم، واأ�سلحُت ما في الأ�سل 

على ال�سواب فُيعلم ذلك اه� كذا بخط الحافظ اليونيني«.

• وهذا كما ذكرناه مراًرا منقول بن�سه ِمن هام�ض الأ�سل ح�سبما يدل عليه بقية 	
كالمهم المنقول عنهم هنا �سابًقا وما ياأتي عنهم لحًقا.

• ومن ذلك قولهم )03/4](: »لم ي�سبطه في اليونينية و�سبطه في الفرع بالبناء 	
للمفعول كما ترى اأفاده هام�ض الأ�سل«.وكذلك قالوا )45/5(: »كذا في اليونينية 

بال همز اه� ِمن هام�ض الأ�سل«.

• هام�ض 	 في  وقال  هنا،  اليونينية  في  التاءين  ي�سبط  »لم   :)[00/4( وقالوا 
الفرع: و�سبطهما في غير هذا المو�سع بال�سم والفتح على المتكلم والمخاطب 
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ح  اه� قاله محمد المزي«.وهذا اأحد الم�سايخ الم�ساركين في ت�سحيح الطبعة، �سرَّ
هنا با�سمه رحمهم اهلل جميًعا.

الجزء الخامس:

• 	 ،[6/5( بقليل  باأيدينا«.وبعده  التي  الفروع  جميع  »في   :)[6/5( وقالوا 
ن�سخة عبد  بهام�ض  اأي  الأ�سل  بهام�ض  بالهام�ض«.يعني  ]4(: »كذا في غير فرع 
ِمن  م�ستفاد  فهو  قبله،  باأيديهم  التي  الفروع  عن  قولهم  يف�سر  وهذا  �سالم،  بن  اهلل 
ن�سخة ابن �سالم.اأي اأنهم يحكون ما يجدونه اأمامهم في ن�سخة ابن �سالم، وينقلونه 

بحروفه.

• وقالوا )40/5(: »..من هام�ض الأ�سل المعول عليه«.	

• المطبوع..«، 	 في  ووقع  عندنا،  التي  الفروع  في  »هكذا   :)67/5( وقالوا 
وكذلك قالوا )6/6]( بنحوه.

• وقالوا )76/5(: »كذا في الفرع المعول عليه مكتوب بهام�سه: كانت عليه 	
ون�سبها  رقم  بال  اآخر  فرع  في  اه� وكذا هي  فك�سطت  اليونينية  في  ذر  اأبي  عالمة 

الق�سطالني لأبي ذر«.

• وقالوا )79/5(: »..اه� ملخ�سا ِمن هام�ض الأ�سل عن اليونينية«.	

• الخط والطبع م�سّححا عليه في 	 الن�سخ  وقالوا )140/5(: »كذا في جميع 
الفروع وكتب بهام�ض ن�سخة قديمة..«.

وقد ُذِكَرْت اأ�سماء م�سححي الجزء الخام�ض في اآخره؛ اإذ قالوا )179/5(: »تم 
الجزء الخام�ض بحمد الحكيم الودود م�سحًحا بقلم ابن م�سطفى محمود، ورفيقي 
في ت�سحيحه من هو مني بمنزلة الب�سر لي ح�سرة الفهامة الدراكة الفا�سل ال�سيخ 

ن�سر العادلي«.
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الجزء السادس:

• وقالوا )6/](: »في الن�سخ التي باأيدينا تبًعا لليونينية«.	

• تبًعا 	 بالإفراد  باأيدينا  التي  الن�سخ  اأ�سل  في  »هو   :)4/6( قالوا  بقليل  وبعده 
لليونينية ..وفي ن�سخة باليونينية«.

• وقالوا )6/]1(: »هو في غير فرع عندنا بالهمز وفي هام�ض الأ�سل المعول 	
عليه: هو في اليونينية بغير همز..«.

• وقالوا )18/6(: »)فيوؤذن( في اأ�سول كثيرة بعد )فيوؤذن( لفظ )لي( اه� من 	
هام�ض الأ�سل«.

• وفي حا�سية تالية قالوا: »كذا في ن�سختين معتبرتين وفي المطبوع..«.	

• بقليل 	 الهام�ض..«.وبعده  من  اليونينية..اه�  في  »كذا   :)[8/6( وقالوا 
)31/6(: »�سرب في اليونينية على األ اه� من �سائر الن�سخ التي معنا«.

• وقالوا )33/6(: »كذا في غير ن�سخة معنا بالهام�ض«.	

قوله: )بالهام�ض( يعني اأنهم ي�ستمدون كالمهم عن الن�سخ المذكورة من هام�ض 
الأ�سل اأي ِمن هام�ض ن�سخة عبد اهلل بن �سالم.

• والذي 	 بهام�سه:  وكتب  والق�سطالني  الن�سخ  في  »كذا   :)104/6( وقالوا 
عند  المذكور  هو  المزي  ذر..«.والفرع  اأبي  رواية  اأن  المزي  الفرع  من  يوؤخذ 
الق�سطالني، وقد ميزوا بذلك بينه وبين ن�سخة »الحافظ المزي«، فقالوا في الأول: 
»الفرع المزي« وقالوا في الثاني: »ن�سخة الحافظ المزي« اأو »المزي والذهبي« 

كما نقلناه عنهم في بع�ض الموا�سع.

• بفتح 	 الق�سطالني  وقال  اليونينية،  في  الحاء  ي�سبط  »لم   :)134/6( وقالوا 
الأ�سل  هام�ض  من  اه�  فوقها  م�سلحة وك�سط  بك�سرها  الفرع  وفي  المهملة  الحاء 
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بحروفه«.

• وبعده بقليل )141/6(: »كذا في الأ�سل المعول عليه بالهام�ض..«.	

الأ�سل  بهام�ض  ثابتة  المعتمدة  الن�سخ  بع�ض  ِمن  »..�ساقطة   :)14[/6( وبعده 
المعول عليه..«.

الجزء السابع:

• وقالوا )5/7(: »هكذا في جميع الن�سخ المعتمدة بيدنا، ومنها فرع اليونينية، 	
وكذا الن�سخة التي �سرح عليها العيني، وفي �سرح الق�سطالني المطبوع..«.

• وقالوا )11/7(: »هكذا في اليونينية..كما بهام�ض الفرع الذي بيدنا«.	

• المعتمدة 	 الن�سخ  بع�ض  �سلب  من  �ساقطة  الجملة  »هذه   :)[8/7( وقالوا 
باأيدينا مخّرجة بهام�سها تبًعا لليونينية..«.

• وقالوا )31/7(: »في جميع الن�سخ المعتمدة بيدنا، ووقع في المطبوع من 	
المتن و�سرح الق�سطالني والعيني..«.

• وقالوا )37/7(: »في الفرع المعتمد بيدنا وكذلك �سبطه الق�سطالني«.	

• وبعده بقليل )41/7، ]5(: »في الفروع التي بيدنا تبًعا لليونينية«.	

• وقالوا )60/7(: »وقع في الن�سخة المطبوعة والتي �سرح عليها الق�سطالني«.	

• وقالوا )63/7(: »هكذا م�سبوط في الفرع المعتمد..«.	

• وقالوا )68/7(: »هكذا في الن�سخ المعتمدة بيدنا، والذي في الن�سخ المطبوعة 	
تبًعا ل�سرح الق�سطالني المطبوع..«.وننحوه في موا�سع منها: )9/7]1، 130(.

• وقالوا )93/7(: »في الفرع الذي باأيدينا تبعا لليونينية..«.	

• وقالوا )137/7(: »كذا هو في جميع الأ�سول التي باأيدينا تبًعا لليونينية وفي 	
ن�سخ �سحيحة..«.
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• الفروع: 	 بع�ض  المكي، وفي  والفرع  اليونينية  في  وقالوا )157/7(: »كذا 
)وبي�سه( اه� ِمن هام�ض الفرع الذي بيدنا«.

الجزء الثامن:

• وقالوا )8/](: »جميع الن�سخ التي باأيدينا لليونينية«.	

• وبعده ب�سطور: »كذا هو في الفرع المعتمد بيدنا«.	

باطن  في  التي  الن�سخ  هي  اإنما  عندهم؛  لليونينية  الن�سخ  جميع  اأن  هذا  وظاهر 
الفرع الذي بيدهم، وقد ذكرنا هذا مراًرا، تبًعا لمجمل كالمهم و�سراحته في بع�ض 
المواطن دون بع�ٍض، وبناًء على مقارنة ذلك بن�سخة عبد اهلل بن �سالم الب�سري التي 

ِحين. حِّ كانت في حوزة الُم�سَ

• وقد قالوا بعد ذلك بقليل )7/8(: »..بهام�ض الفرع الذي باأيدينا اأنها هكذا 	
في الموا�سع الثالثة باليونينية..«.

• وقالوا )1/8](: »في الفرع المعتمد بيدنا تبًعا لما في اليونينية«.	

• وقالوا )8/]5(: »وك�سرها في اليونينية و�سحح عليها في الفرع«.	

• وقالوا )61/8(: »م�سحًحا عليها في الفرع كاأ�سله«.	

• حا�سية 	 في  »..مكتوب   :)6[/8( بقليل  بعده  قولهم  يف�ّسره  هذا  وكالمهم 
اليونينية م�سحح عليه بما يفيد اأنه من الأ�سل..اه� من هام�ض الفرع الذي بيدنا ومن 

الق�سطالني«.

• وقالوا )69/8(: »كذا في الفرع واأ�سله..من الق�سطالني«.	

• وقالوا )88/8(: »هكذا هو في اليونينية..اه� من الفرع الذي بيدنا«.	

• ْب؛ كذا هو بغير لم في بع�ض الأ�سول المعتمدة، 	 وقالوا )134/8(: »وَتْحَت�سِ
ْب، بالالم اه� ِمن هام�ض الفرع«. وفي بع�سها: وْلَتْحَت�سِ
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• اأبي ذر: عن 	 رواية  في  الأ�سل، ووقع  في  وقالوا )148/8(: »وقتادة؛ كذا 
قتادة، وال�سواب ما في الأ�سل اه� ِمن هام�ض الفرع الذي بيدنا«.

الجزء التاسع:

• بن 	 واقد  وال�سواب:  اهلل،  عبد  بن  واقد  وقع   : ذرٍّ اأبو  »قال   :)3/9( وقالوا 
الأ�سل، وفي  اه�.ِمن هام�ض  اليونينية  في  بن عمر.كذا  اهلل  بن عبد  زيد  بن  محمد 

حه«. َبه اأبو الوليد �سيخ الموؤلف لجّده وراجعه اه� م�سحِّ ال�سارح: َن�سَ

• وفي 	 معتمدة،  كثيرة  ن�سخ  في  ن�سرق(  )ول  بتقديم  »هكذا   :)4/9( وقالوا 
اأ�سل اليونينية: )ول نزني ول ن�سرق( وكتب عليهما عالمة التقديم والتاأخير اه� ِمن 

هام�ض اأ�سل عبد اهلل بن �سالم«.

وهذا ظاهر جدا في بيان المق�سود.

• وعند 	 المهملة،  بال�سين  ذرٍّ  واأبي  لالأ�سيلي  كذا  »ف�سّدد،   :)7/9( وقالوا 
الحموي والباقين، ف�سّدد بالمعجمة، وهو وهم؛ قاله عيا�ض اه� ِمن اليونينية، كذا 

بهام�ض الأ�سل، ومثله في الق�سطالني«.

• وقالوا )8/9(: »..اأفاده الق�سطالني ويوؤيده الأ�سل الذي باأيدينا المنقول ِمن 	
اليونينية«.

وهو  اأ�ساًل،  اتخذوه  اليونينية  ِمن  فرٍع  على  اعتمادهم  في  ظاهر  كذلك  وهذا 
ن�سخة ابن �سالم، كما في بقية كالمهم.

• وقالوا )10/9(: »كذا �سبط )واأَْفَلَت( في اليونينية بفتح الهمزة، مبنيًّا للفاعل 	
هام�ض  ِمن  اه�  الهمزة  ب�سم  اأنه  والق�سطالني  الفتح  في  ذكره  والذي  تخّل�ض،  اأي 

الأ�سل«.

• وقالوا )11/9(: »هكذا في ن�سخة عبد اهلل بن �سالم ون�سخة المزي وغيرهما، 	
واأما الن�سخة التي �سرح عليها الق�سطالني فهي..«.
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• وقالوا )11/9(: »كذا بالأ�سول المعتمدة واأما ن�سخة ال�سارح فهي..«.	

• وقالوا )9/]1(: »ِمن اليونينية ومثله في ال�سارح«.	

• في 	 ولي�ست  باأيدينا  معتمدتين  ن�سختين  في  ثبتت  »)في(   :)13/9( وقالوا 
ن�سخة ال�سارح«.

• وقالوا )15/9(: »..ِمن هام�ض الأ�سل«.	

• قالوا )15/9(: »كذا في اليونينية والفرع وفي بع�ض الأ�سول تذاكرا وعليها 	
�سرح الق�سطالني«.

واليونينية والفرع هنا عبارة منقولة ِمن ن�سخة ابن �سالم التي يعبرون عنها بالأ�سل 
ويدل على ذلك كالمهم الآتي كذلك.

• وقالوا )17/9(: »�سبطه في اليونينية والفرع المكي اه� ِمن هام�ض الأ�سل«.	

• وقالوا )17/9(: »هكذا بالفوقية اأوله في الفرع المكي، وفي بع�ض الأ�سول 	
بالتحتية«.

• وقالوا )18/9(: »ِمن اليونينية« وفي الحا�سية التالية قالوا: »في اليونينية..اه� 	
ِمن هام�ض الأ�سل«.وبعدها بقليل: »كذا في اليونينية اه� ِمن هام�ض الأ�سل ونحوه 

في الق�سطالني«.

• وقالوا )1/9](: »ِخَذام كذا في اليونينية بالخاء والذال المعجمتين هنا، وفي 	
ترك الحيل، وكذا �سبطه الق�سطالني في البابين، والذي في الفتح فيهما �سبطه بالدال 
المهملة، وكذا �سبطه في التقريب اه� ِمن هام�ض الأ�سل«.وهذا ِمن الموا�سع التي 
نقلوا فيها عن الق�سطالني بوا�سطة هام�ض الأ�سل اأي هام�ض ن�سخة عبد اهلل بن �سالم.

• وقالوا )1/9](: »كذا في اليونينية..وعليها �سرح الق�سطالني«.	

• وقالوا )9/]](: »هكذا في الن�سخ المعتمدة التي باأيدينا بالواو وفي ن�سخة 	
الق�سطالني المطبوع اأو تحل باأو اه� م�سححه«.وبعده بقليل: »�سرب في الفرع 
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الذي بيدنا تبًعا لليونينية على لفظ )في( فباب م�ساف لتاليه، لكنها ثابتة في ن�سخ 
معتمدة، وعليها �سرح الق�سطالني«.

• وقالوا )8/9](: »في بع�ض الأ�سول ال�سحيحة«.وبعده بقليل: »في الن�سخ 	
التي باأيدينا وكذا �سرح الق�سطالني«.

• وقالوا )35/9(: »كذا بال�سبطين في اليونينية«.وبعده بقليل: »كذا في هذا 	
المو�سع ِمن اليونينية...اه� كذا بهام�ض الفرع الذي بيدنا«.

• �سبط 	 وكذا  باأيدينا  التي  الأ�سول  وجميع  اليونينية  »في   :)37/9( وقالوا 
الق�سطالني«.

• وقالوا )38/9(: »كذا في اليونينية وفي بع�ض الأ�سول ال�سحيحة«.	

• وقالوا )39/9(: »هكذا في الن�سخ التي باأيدينا«.	

• وقالوا )40/9(: »في جميع الن�سخ التي باأيدينا وفي الن�سخة التي �سرح عليها 	
الق�سطالني«.

• ن�سخة 	 ِمن  �ساقط  المعتمدة،  الن�سخ  جميع  في  »ثابت   :)41/9( وقالوا 
الق�سطالني«.

• وقالوا )49/9(: »هذا الحديث – اأي حديث محمد بن العالء – عند �ض في 	
ن�سخة، ولي�ض في الأ�سل اه� ِمن اليونينية«.

• وكذا 	 الفرع  في  و�سبطها  اليونينية  في  ي�سبطها  »لم   :)5[/9( وقالوا 
الق�سطالني«.وبعده بقليل: »كذا بهام�ض اليونينية«.وبعده بقليل: »كذا في اليونينية«.

• وقالوا )53/9(: »وقع في ن�سخة عبد اهلل بن �سالم تبًعا لليونينية«.	

• وقالوا )55/9(: »اأنَّ فار�ًسا، هكذا هو بال�سرف في جميع ن�سخ الحفاظ، 	
وفي اأ�سل اأبي القا�سم الدم�سقي غير م�سروف على ال�سواب، قال �سيخنا اأبو عبد اهلل 
ا مما ُكتب بهام�ض الأ�سل  ابن مالك: ال�سواب عدم ال�سرف واهلل اأعلم اه� ملخ�سً
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نقاًل عن خّط الحافظ اليونيني«.

• وقالوا )57/9(: »كذا في الق�سطالني، ون�سخة الحافظ المزي، وفي ن�سخة 	
عبد اهلل بن �سالم..«.

• وقالوا )67/9(: »في الفرع الذي بيدنا تبًعا لليونينية وكذا �سبطه الق�سطالني«.	

• وقالوا )70/9(: »�ساكنة في اليونينية مفتوحة في الفرع اأفاده الق�سطالني«.	

• وقالوا )71/9(: »في الفرع الذي باأيدينا تبًعا لليونينية«.	

• وقالوا )75/9(: »وعزاه الق�سطالني اإلى الفرع واأ�سله«.	

• وقالوا )76/9(: »في اليونينية كما بهام�ض الأ�سل ونبه عليه الق�سطالني«.	

• وقالوا )77/9(: »كما في الق�سطالني،..ووقع في اليونينية والفرع..«.	

• وقالوا )79/9(: »..كذا بخط اليونيني..اه� ملخ�سا من هام�ض ن�سخة عبد 	
اهلل بن �سالم«.

• وقالوا )83/9(: »..وكذلك �ساهدته في اأ�سل مقروء على الحافظ اأبي محمد 	
عبد اهلل الأ�سيلي اه� من اليونينية بخط الحافظ اليونيني«.

• وبعده بقليل )84/9(: »هكذا في بع�ض الن�سخ التي باأيدينا، وفي ن�سخة عبد 	
اليونينية«. في  )هذا(  على  م�سروب  كذا  ن�سه:  ما  بهام�سها  �سالم..وكتب  بن  اهلل 

وبعده بقليل: »..ِمن هام�ض ن�سخة عبد اهلل بن �سالم«.

• وقالوا )85/9(: »وقع هنا في الن�سخ التي باأيدينا تبًعا لليونينية..قال في الفتح: 	
)تنبيه( وقع هنا في ن�سخة ال�سغاني...« فنقلوا تعليًقا ِمن »الفتح« لبن حجر.

• وقالوا )87/9(: »ِمن الفرع ولم ي�سبطها في اليونينية«.	

• وقالوا )9/]9(: »قال الق�سطالني: كذا في الفرع كاأ�سله بالإفراد«.	

• وبعده بقليل )93/9(: »من اليونينية بخط الأ�سل«.	
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• من 	 وعّدة  وفرعها  اليونينية  في  كذا  حيان،  بن  »�سليمان   :)93/9( وقالوا 
المعتمدة:  الن�سخ  ِمن  وغيرهما  والفتح  الق�سطالني  في  والذي  المعتمدة،  الن�سخ 

�سليم، بوزن عظيم اه� ملخ�سا ِمن هام�ض الأ�سل«.

• وقالوا )101/9(: »في الن�سخ التي باأيدينا تبًعا لليونينية«.	

• وقالوا )104/9(: »في ن�سخة عبد اهلل بن �سالم تبًعا لليونينية«.	

• وقالوا )9/]11(: »كذا في الأ�سل تبًعا لليونينية«.	

• �سالم 	 بن  اهلل  عبد  ن�سخة  في  الرواية  لهذه  وقالوا )114/9(: »هكذا خرج 
فوق لفظ كتاب، وخرج لها في ن�سخة اأخرى بعد لفظ التوحيد، وقال الق�سطالني: 

وفي رواية الم�ستملي كما في الفرع: كتاب الرد على الجهمية وغيرهم..«.

• وقالوا )115/9(: »هكذا هو بالرفع في بع�ض الن�سخ التي بيدنا تبًعا لليونينية، 	
، كما في الق�سطالني«. ا، وهو رواية غير اأبي ذرٍّ و�سبطه في الفرع بالن�سب اأي�سً

• المكي: 	 الفرع  فروعها، وفي  اليونينية وبع�ض  في  وقالوا )119/9(: »كذا 
اإلى فرا�سه، كذا بهام�ض الأ�سل«.

• وقالوا )0/9]1(: »كذا في الن�سخ المعتمدة بيدنا، وعليها �سرح ابن حجر 	
والق�سطالني، وكتب عبد اهلل بن �سالم بهام�ض ن�سخته اأنه كذلك في غالب الأ�سول، 

ووقع في �سلب ن�سخته اختالط«.

• وقالوا )130/9(: »كذا في جميع الأ�سول متوًنا و�سروًحا«.	

• ...اه� 	 الق�سطالني:  قال  والفرع،  اليونينية  في  »كذا   :)140/9( وقالوا 
الحا�سية  وفي  الأ�سل«،  هام�ض  ِمن  اه�  ال�سحيحة  الأ�سول  بع�ض  في  وهو كذلك 
التالية: »كذا في اليونينية، وفي بع�ض الأ�سول ال�سحيحة زيادة )غدا( اه� ِمن هام�ض 

الأ�سل«.

• حجر 	 ابن  واأعربه  م�سموًما،  اليونينية  في  هو  »كذا   :)158/9( وقالوا 
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بهام�ض  كذا  الفرع،  في  �سبط  وكذا  لرجل،  �سفة  بالفتحة  مجروًرا  والق�سطالني 
الأ�سل«.

• وقالوا )163/9(: »في هام�ض اليونينية بخط الأ�سل ما ن�سه: عدد ما فيه ِمن 	
الأحاديث �سبعة اآلف ومائتان وخم�سة و�سبعون حديًثا اه� كذا بهام�ض ن�سخة عبد 

اهلل بن �سالم«.
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ملخ�ص البحث
فاتهم: حي »الطبعة ال�سلطانية« وت�سرُّ حِّ وخال�سة ما �سبق وما يظهر ِمن كالم ُم�سَ

اأوًل: اعتمادهم في ت�سحيحها على فرعين مهمين عن »الأ�سل اليونيني«، وهما 
الوقوف  يت�سّن لهم  الب�سري«، ولم  فرع »الق�سطالني«، وفرع »عبد اهلل بن �سالم 

َخ منه فرع ابن �سالم الب�سري. على »الأ�سل اليونيني« الذي اختفت اأخباره مذ ُن�سِ
ث�نيً�: اأرادوا حكاية عبارة فرع »عبد اهلل بن �سالم الب�سري« عن »اليونينية«، فنقلوا 
عبارة هام�ض ن�سخته كما هي، ح�سب حكايتها: عن »اليونينية« اأو »خط اليونيني« 
منهم  اإرادة  مراًرا،  التنبيه على ذلك  الكرام  الم�سايخ  يلتزم  اإلخ، ولم  »الفروع«  اأو 
فاتهم - اأن تكون »الطبعة ال�سلطانية« �سورة مطابقة الأ�سل  - كما ظهر ِمن ت�سرُّ
ِمن »اليونينية« ح�سبما حكاها ابن �سالم في ن�سخته، والق�سطالني في الن�سخة التي 
ا في  فوا في لفظه اأحياًنا اأخرى، وتركوا ممَّ ه اأحياًنا، وت�سرَّ �سرحها، فنقلوا ذلك بن�سِّ

هام�ض ن�سخة ابن �سالم اأ�سياء.
اأخرى  بن�سٍخ  بالمجيء  خيًرا؛  �سنيعهم  على  واأثابهم  لهم  اهلل  �سكر  قاموا  ث�لثً�: 
حها الحافظان  ِمن »�سحيح البخاري« مخطوطة ومطبوعة، مثل الن�سخة التي �سحَّ
ن�ضٍّ  لإخراج  غيرها،  وعلى  عليها  وقاَبُلوا  وراجعوا  حوا  ف�سحَّ والذهبي،  المزي 

�سحيٍح ودقيٍق لهذه الطبعة.
النا�ض بدّقتها  وقد بذلوا في �سبيل ذلك جهًدا عظيًما، وخرجوا بطبعة يتحاكى 

وجمالها حتى يومهم هذا، فجزاهم اهلل عنَّا خيًرا.
رابًع�: ورغم كّل الجهود الم�سكورة التي خدمْت هذه »الطبعة ال�سلطانية« المتقنة؛ 
اإِّل اأنَّها ما تزال بحاجة لخدماٍت اأكثر، خا�سًة ِمن جهة مراجعتها على اأ�سولها التي 

ُطِبَعْت عليها ِمن جهة، وزيادة اأ�سول وروايات اأخرى متقنة ِمن جهٍة اأخرى.

فجزى اهلل خير الجزاء كل َمن �ساهم في هذه الطبعة المباركة اأو خدمها ب�سيٍء.

والحمد هلل رب العالمين.
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مجلس شهر رمضان من كتاب

تجل« البن الجوزي 
ْ
ر
ُ
»الم

تحقيق

)ينشر ألول مرة(

عبد الحكيم األنيس
 

هذا مجل�ٌس رم�صاني ِمْن كتاب جميل للإمام اأبي الفرج ابن الجوزي ح�صلُت 
عليه متاأخًرا بعد محاولٍت ا�صتمرْت زمنًا، وهو في اإحدى المكتبات الأوربية، 
ول تُعرف له �صوى هذه الن�صخة، و�صّماه: »الُمْرتجل« لأنه ارتجله ارتجاًل في 
اإليها، وهو في اأربعة ع�صر مجل�ًصا،  حب�صه في مدينة وا�صط حين نفاه الخليفة 

وفي اآخره نق�س، وهذه مقدمته: 
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»الحمد هلل القادر القاهر، الباطن الظاهر، العليم بخفيات ال�سرائر، الحليم عن 
عظيمات الجرائر، و�سلى اهلل على محمد ذي الف�سل الباهر، وعلى اأ�سحابه واأتباعه 

اإلى يوم الجمع الحا�سر.

لّما ُحِب�ْسُت بوا�سط راأيت �سابًّا ح�سَن ال�سمت ي�سلح اأن يكون واعًظا، ف�سكى اإلّي 
تخليَط الوعاظ، فاأمليُت هذا الكتاب من خواطري مرتجاًل، واهلل ينفعنا به وجميع 

الم�سلمين، اإنه وليُّ ذلك والقادُر عليه«.

»الذيل«  في  رجب  ابن  ومنهم  المترجمون،  ذكره  اإليه،  الن�سبة  ثابت  وهو 
)496/2( وقال: »في الوعظ، مجلد كبير«.

وقد راأيُت ن�سَر هذا المجل�س الرم�ساني بين يدي ن�سر الكتاب، تعريًفا به وا�ستفادة 
منه(]1].

* * *

]1]  وقد ا�ستعجلُت بن�سر المجل�س ليدرك �سهر رم�سان، وقد اأ�سحُح بع�َس االأخطاء وال اأ�سير.
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المجل�س الثالث ع�شر

اللهيف  مغيث  الرحمن،  الرحيم  المنان،  الكريم  ال�سلطان،  العظيم  هلل  الحمد 
والحيران، اأمَر بالعدل واأنزَل الميزان، واأو�سَح الدليل على وجوده والبرهان، اأعزَّ 
كما �ساء واأهان، وجازى على العمل، وكان كل يوٍم هو في �سان، اإذا لطَف اأعان، 
يريد  كما  ال  يريد  كما  الزمان  يدبُِّر  كان،  كن  لل�سيء:  قال  واإذا  زان،  عطَف  واإذا 
االإن�سان، ويغمُر حتى العا�سي باالإح�سان، فر�َس ال�سالة فهي خدمة االأبدان، واأمَر 
ان الذي  ره واأعان، )�َسْهُر َرَم�سَ بالزكاة فال�سعيد َمن للفقير مان، وفر�َس ال�سوم وي�سَّ

اأُنزَل ِفيه الُقراآن(.

اأحمُدُه على نعمِه في كل لحظة واأوان، واأ�سهُد بوحدانيتِه وكل موجود قد ذّل 
وا�ستكان.واأ�سهُد اأن محمًدا عبده ور�سوله الذي ان�سق لوالدته االإيوان.

التقّي، والنقّي  الردة وبان، وعلى عمر  يوَم  الذي ظهر حزُمه  اأبي بكر  وعلى]1] 
جعان، وعلى اأزواج  َح ال�سُّ عثمان، وعلى علّي بن اأبي طالب الذي علََّم العلَماء وف�سَ

النبيِّ الطاهرات ِمْن قول كل كاذٍب متان]2].

ِمن  الِذيَن  َعلى  ُكِتَب  َكما  ياُم  ال�سِّ ُكِتَب علْيكُم  اآَمُنوا  الذيَن  اأيُّها  )يا  تعالى:  قوله 
َقبلُكم(.

)اأيَّاًما  فقال:  الت�سهيل  في  زاد  ثم  بهذا،  اأُفردتم  ما  االأمر، والمعنى:  ت�سهيُل  هذا 
َمْعُدودات( ]و] اإنما ُيذكر المعدود في القليل، وكان الرجل اإْن �ساء �سام، واإْن �ساء 
ثم  )ِفْدَيٌة(،  ي�سومونه  وال  اأي  ُيِطيُقوَنه(  الِذيَن  )َوعلى  تعالى:  لقوله  م�سكيًنا  اأطعم 

ْمه(. ُفِر�َس ال�سوم بقوله: )َفْلَي�سُ

وفي ال�سحيح: »اإذا اأهّل رم�صان ُفتحت اأبواب الجنة وغلقت اأبواب النار«.

]1]  كذا.
]2]  كذا، ولعلها: فتان.
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وروى عبُداهلل بن م�سعود عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال وقد اأهلَّ رم�سان: 

ال�صنة  رم�صان  �صهر  يكون  اأمتي]اأن[  لتمنَّت  الخير  من  ال�صهر  هذا  في  ما  العباُد  يعلم  »لو 
ْثنا به، قال:  كلها.فقال ]رجل من خزاعة]: يا ر�سوَل اهلل حدِّ

اإذا كان اأول يوٍم من رم�صان هبّت ريح من تحت العر�س، فتبرز الحور العين يقلن: يا ربنا 
اجعل لنا من عبادك في هذا ال�صهر اأزواًجا تقر اأعيننا بهم وتقر اأعينهم بنا، فما من عبٍد ي�صوم 
ِمْن دّرة مجوفة، على كل امراأة من  اإل ُزّوج من الحور العين زوجة في خيمة، يعني  رم�صان 
األف  �صبعون  منهّن  الأخرى، لكل واحدٍة  لون  لون على  فيها  لي�س  �صبعون حلة  العين  الحور 
و�صيف وو�صيفة، مع كل و�صيف �صحفة من ذهب فيها لون من الطعام يجدون من اآخرها لذة 

ل يجدون لأولها، وهذا لكل يوٍم �صامه من رم�صان«]][.

وروى ابُن عبا�س عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: 

»اإن الجنة لتُبّخر وتُزيّن من الحول اإلى الحول لدخول �صهر رم�صان، فاإذا كان اأول ليلة من 
رم�صان هبَّْت ريح من تحت العر�س يقال لها: المثيرة، فت�صطفق اأوراق اأ�صجار الجنة وحلق 
الم�صاريع فيُ�صمع لذلك طنين لم ي�صمع ال�صامعون اأح�صن منه، وتبرز الحور العين حتى يقفن 
بين �صرف الجنة فينادين: هل ِمْن خاطب اإلى اهلل فيزوج؟ ثم يقْلن: يا ر�صوان ما هذه الليلة؟ 
فيجيبهن بالتلبية ثم يقول: يا خيرات ح�صان هذه اأول ليلة من �صهر رم�صان، ويقول اهلل تعالى: 
يا ر�صوان افتح اأبواب الجنان، ويا مالك اأغلْق اأبواب النيران عن ال�صائمين من اأمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

قال: وهلل تعالى عند كل فطٍر �صبعون األف عتيق من النار، فاإذا كان اآخر يوم من رم�صان اأعتق 
اهلل تعالى في ذلك اليوم بعدد كل عتيق فيه، واأمر اهلل تعالى جبريل عليه ال�صلم ليلة الفطر، فهبط 
اإلى الأر�س مع الملئكة، في�صلون على كل قائم وقاعد وم�صٍل وذاكٍر، ويوؤمِّنون على دعائهم 
حتى يطلع الفجر، فاإذا طلع الفجر نادى جبريل: الرحيل، فيقولون: يا جبريل ما �صنع اهلل تعالى 
بالموؤمنين؟ فيقول: اإن اهلل تعالى نظر اإليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم، فاإذا كانت غداة 

]1]  اأورده الموؤلُف في كتابه "المو�سوعات".
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الفطر بعث اهلل تعالى الملئكة، فيقومون على اأفواه الطرق، فيقولون: يا اأمة محمد اخرجوا 
اإلى ربٍّ كريم يُعطي الجزيل ويغفر العظيم، فاإذا برزوا في م�صلهم يقول اهلل تعالى: يا عبادي 
�صلوني فوعزتي وجللي ل ي�صاألني اأحد منكم �صيئًا اإل اأعطيتكم لآخرتكم ودنياكم، وعزتي 
لأ�صترنَّ عليكم عوراتكم ما راقبتموني، ان�صرفوا مغفوًرا لكم، فتفرح الملئكة وي�صتب�صرون 

بما يعطي اهلل تعالى هذه الأمة اإذا اأفطروا«]][.

وروى ابُن عبا�س عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: 

، ويا باغي الخير هلّم، ويا  »اإذا جاء �صهر رم�صان يُنادي مناٍد كل ليلة: يا باغي الخير هلمَّ
باغي ال�صر اأق�صر، هل من داع يُ�صتجاب له؟ هل من �صائٍل فيُعطى؟ هل من م�صتغفٍر فيُغفر له؟ 

هل من تائٍب فيُتاب عليه؟ 

وهلل تبارك وتعالى فيه عتقاء من النار كل ليلة عند الفطر حتى ين�صلخ رم�صان«.

وروى اأبو هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: 

»قال اهلل عز وجل: ال�صوم لي واأنا اأجزي به، يدع �صهوته واأكله وم�صربه من اأجلي، ال�صوم 
جنة، ولل�صائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى اهلل عز وجل، ولخلوف فم ال�صائم 
اأطيب عند اهلل من ريح الم�صك، ومن اأفطر يوًما من رم�صان من غير مر�ٍس ول رخ�صة لم يق�صه 

�صوم الدهر كله واإن �صامه، ومن قام رم�صان اإيمانًا واحت�صاباً ُغفر له ما تقدم من ذنبه«.

وُروي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه �سِعَد المنبر فقال: اآمين، ثم رقى اأخرى فقال: اآمين، ثم رقى 
اأخرى فقال: اآمين، ثم قال: اأتاني جبريل فقال: يا محمد، من اأدرك رم�صان فلم يُغفر له فاأبعده 
فاأبعده اهلل، قل  النار  اأحدهما فدخل  اأو  اأدرك والديه  قال: ومن  اآمين،  فقلُت:  اآمين،  قل  اهلل، 
اآمين، فقلت: اآمين، قال ومن ُذكْرَت عنده فلم يُ�صل عليك فاأبعده اهلل، قل اآمين، فقلت: اآمين«.

ول�������م ي����ع����ْظ����ُه ك����ت����اُبَم������ْن ل����م ت��ع��ظ��ه ال��م��ن��اي��ا 
ع�����ت�����اُبف���ل���ي�������س ي���ن���ف���ع ]ف����ي����ه] ي����ف����ي����د  وال 

]1]  اأورده الموؤلُف في كتابه "العلل المتناهية".
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فاإن  الذكر  وُيكثر  ُيكره،  عما  ل�سانه  وُيم�سك  طرفه،  يغ�سَّ  اأْن  لل�سائم  وينبغي 
الت�سبيحة الواحدة في رم�سان مكان �سبعين ت�سبيحة، وعليكم بغ�س الب�سر وحفظ 

الل�سان.

ُتالئمني ما  نف�ًسا  اهلِل  اإلى  اأناجيهااأ�سُكو  األ��و  وال  هالكي  َتبِغي 
مجتهًدا اهلل  ب��َوع��ي��ِد  يهااأُخيفها  ترجِّ ُيلهيها  ينفكُّ  ولي�س 
بوائقها ِم��ْن  �سليًما  راأي��َت  اأم هل �سمْعَت بنف�ٍس ُخّلدْت فيها؟فهل 
�سَلَفت جّمًة  ذنوًبا  تخاُف  ُيح�سيها؟اأما  واهلل  عدتها  ن�سيَت 
ويحويها؟اأما ترى الموَت ما ينفكُّ ُمختطًفا نف�ًسا  ناحيٍة  كل  ِمْن 
ُيحييهامالوا اإلى الترب تبَلى فيه اأعظمُهم اهلل  ث��م  الغ�سارة  بعد 
خروا اأدانيهاو�سار ما جمعوا منها وما ادَّ تحويه  االأق����ارِب  بين 
مهلتها اأي��ام  في  لنف�سك  فيهافامهْد  اأ�سلفْت  مما  اهلَل  وا�ستغفِر 

وْليجتهد ال�سائم في تفطير َمْن يقدر عليه، فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»من فّطَر �صائًما فله اأجره من غير اأن ينق�س من اأجر ال�صائم �صيء«.

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا دخل الع�صر الأواخر اعتكف، و�صد المئزر، واأيقظ اأهله.

وليلة القدر في الليالي االأفراد.

عن  �سعيد  اأبي  لحديث  وع�سرين  اإحدى  ليلة  بها  االأولى  اأن  ال�سافعي  ومذهب 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»راأيُت ليلة القدر وراأيتُني اأ�صجُد في ماء وطين«.

فقال اأبو �سعيد: فجاء المطر الليلة فاأ�سبح ي�سلي وقد وكف الم�سجد، ي�سجد في 
ماء وطين.

يا  قال  رجاًل  اأنَّ  روى  لما  وع�سرين،  �سبع  ليلة  بها  االأخ�سَّ  اأن  اأحمد  ومذهُب 
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ر�سول اهلل: اأنا �سيخ �سعيف فمرني بليلة لعل اهلل يوفقني لليلة القدر، فقال: »عليك 
بال�صابعة«.

وكان اأبّي بن كعب يحلف باهلل - ال َي�ستثني- اأنها ليلة �سبع وع�سرين.

حتى  �سعاع  لها  لي�س  الط�ست،  مثل  �سبيحتها  في  تطلع  ال�سم�س  اأن  اآيَتها  واإن 
ترتفع.

وفي الحديث: »من قام ليلة القدر اإيماناً واحت�صاباً ُغفر له«.

وروى اأبو اأيوب عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: 

»من �صام رم�صان واأتبعه �صتًّا من �صوال فكاأنما �صام الدهر«.

الح�سنة  �ستٌة وكانت  اإليه  اأُ�سيف  فاإذا  ثالثون،  رم�سان  اأن  الحديث  ووجُه هذا 
بع�سر اأمثالها، وال�سنة ثالثمائة و�ستون يوًما، كان بكل يوٍم ع�سرة.

الكالم على الب�سملة
ب��ذن��وب��ِه دٍو  داٌء  ن��ال��ه  طبيبِهَم���ن  ب��اَب  رم�سان  في  فلياأِت 
اأ�سهى من الم�سِك ال�سحيِق وطيبِهفخلوُف هذا ال�سوِم يا قوم اعلموا
بِه؟اأولي�س هذا القوُل قوَل مليككم: اأجزي  الذي  واأنا  لي  ال�سوُم 

اأيها ال�سائم: 

اعرْف خطَرك.

واغ�س�ْس ب�سَرك.

ة ل�َمْن فطَرك. و�سلِّم العبادة خال�سً

وال تترك �سيًئا مّما ندَبك اإليه واأمَرك.

طعامه  يدَع  اأن  في  فلي�س هلل حاجة  به  والعمل  الزور  قول  يدع  لم  »من  الحديث:  وفي 
و�صرابه«.
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ر �سومنا. كان اأ�سحاب اأبي هريرة اإذا �ساموا جل�سوا في الم�سجد، وقال: ُنطهِّ

وكان جماعة يديمون ال�سوم.

�سرد ال�سوَم اأبو اأمامة بعد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأربعين عاًما.

ه ل�سيٍر طويل. وقيل الأبي مو�سى: اأنت �سيخ كبير وال�سوم ي�سعفك فقال: اإني اأعدُّ

قال بع�ُس ال�سلف: ا�سترينا جاريًة فجاء رم�ساُن فقلنا: خذي اآلة ال�سوم، فقالت: 
قد كنُت قبلكم لقوٍم زمانهم رم�سان.

اإخواني: 

اغتنموا االأعمار.

وال تكونوا كاالأغمار.

الذين ي�سّيعون الليل والنهار.

وما نحُن ِمْن اأهِل هذه الدار.

هذه الموُت حولَ�ها قد دار.

اذكروا اإذا عيت]1] اليمين بالي�سار.

وللطرف ذلٌّ وانك�سار.

ويفوتكم قبوُل االعتذار.

وتقومون من القبور والعقُل قد حار.

ولي�س َثمَّ اإال الجنة اأو النار.

نعيُبها ونحن  الدنيا  في  خطوُبهانناف�ُس  لعمري  يا  َرْتنا  حذَّ وقد 
مدًة تنق�س  االأي��اَم  نح�سُب  دبيُبهاوما  �سريٌع  فينا  اأن��ه��ا  على 

]1]  كذا.
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جنازتي َيحملون  برهطي  كثيُبهاكاأني  عليَّ  ُيحثى  حفرٍة  اإل��ى 
ٍع متوجِّ ُم�ْسترِجٍع  ِمْن  لَي  نحيُبهافكم  ع��ل��يَّ  يعلو  ون��ائ��ح��ٍة 
واإن��ن��ي ع��ل��يَّ  تبكي  اأجيُبهاوب��اك��ي��ٍة  ال  �سوِتها  عن  غفلٍة  لفي 
 ُتحاذُر منك النف�ُس ما �سُي�سيُبهااأَيا هادَم اللذاِت ما منَك مخل�ٌس

احفظوا �سوَمكم ِمن ِغيبٍة.

و�سالَتكم عن َغْيبٍة.

واعرفوا للحق �سبحانه الَهْيبَة.

كم الَخْيبة. واحذروا اأن يكون حظُّ

�سبِّحوا في رم�سان والت�سبيحُة ب�سبعين.

واحفظوا جوارَحكم واهلُل المعين.

وت�سّحروا بدمعٍة وحزٍن واأنين.

و�سلوا ركعتين تنالوا بها الحوَر العين.

كونوا مع اهلل، فاإلى كم مع ال�سيطاِن اللعين؟! 

اأين لذُة معا�سيكم التي ذلَّْت فيها الَقَدم؟ 

اأما َذهَبت وبقَي عنَدكم الندم؟ 

ليتمنينَّ العا�سي يوَم الح�ساِب العدم.

وليقولّن ل�ساُن العتاب: األم اأقْل لَك، األم األم؟

قريُب وال��م��م��اُت  بعيٌد  ُت�سيُبمناي  والُمنون  ُيخطي  وظنَي 
حوادٌث تعتريني  يوٍم  كل  ي��وؤوُبوفي  اأراُه  ما  �سيًئا  وُت��ذه��ُب 
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قريُباإذا ا�سفّر فرع الزرِع بعد اخ�سراِره فالح�ساُد  غ��داة]1]  وقل 
حبيُباإذا طاَل ُعمري وافتقدُت اأقاربي األْفُت  قد  ممْن  يبَق  ولم 
دعتهُم اأم��وٌر  �ستدعوني  فاأجيُبفاإني  اإلحاُحها  ني  وي�سطرُّ

هذا رم�سان زمُن القراآن.

هذا رم�سان مفتُِّح االأذهان.

اأفيكم َمْن تاأثيُر �سومِه قد بان؟ 

فيه ت�سِرُق الم�سابيح.

فيه تحلو التراويح.

فيه ُيهَجُر الفعل القبيح.

يهّب ن�سيُم القبوِل فهل تجدون الريح؟ 

اأطيلوا في هذا ال�سهِر القيام.

وح�سوا]2] نفو�سكم في اأداء ال�سيام.

وا�سبروا فاإنما هو اأيام.

فيه ُتْمحى االأوزار واالآثام.

ُر للُمخل�س االأعالم. فيه ُتن�سَ

كان جماعٌة من ال�سلف يقومون ليله اأجمع.

كان ال�سافعيُّ يختم في كل ليلٍة ختمة، فاإذا جاء رم�سان ختَم �ستين ختمة.

القُطوا ورَد العمر قبل اأن يفوت.

]1]  كذا.
]2]  تراها: وح�سنوا.
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اغتنموا بقاَء الج�سد قبل اأْن يموت.

انطقوا بالذكر فاإلى كم �سكوت؟ 

اذكروا بيًتا ال ي�سبُه البيوت.

اأين َمْن كان معكم في العام االأول؟ 

اأما دارت الدوائُر فتحّول؟ 

اأفيكم َمْن قد عزُم على التوبِة وعّول؟ 

اأفيكم َمْن اأزعجه الوعيد اإْذ هّول؟

لو قيل الأهل القبور: تمنوا، لتمنوا مثَل �سهركم.

فانظروا -رحمكم اهلل- في اأمِركم.

اأُِخذوا و�َسِلمتم.

وفاتهم غنُم ال�سوم وغنمتم.

فا�سكروا َمْن اأماتهم واأحياكم.

واعرفوا نعَمه فقد اأعطاكم.

اأم��واِتيا غافَل القلِب عن ذْكِر المنّياِت بين  �ستثوي  قليٍل  عّما 
واآفاِتاذكْر محلَّك ِمْن قبِل الحلوِل بهم جهٍل  ِمْن  اهلل  اإلى  وُتْب 

َمْن لكم بالبقاء اإلى العام الثاني؟ 

فْلين�سط في جده المتكا�سُل المتواني.

��ه ال��ع��دْدي��ا اأي��ه��ا ال��م��ع��دود اأن��ف��ا���سُ ي��ت��مَّ  اأن  ي��وًم��ا  ي��و���س��ُك 
االأب��ْدوك����ل ي����وم ت��ن��ق�����س��ي ع��دة حتى  عمرك  من  ينق�س 
ت��رْدواأن�����ت ف���ي ل��ه��ٍو وف���ي غ���رٍة حتى  ال��م��ورد  ت��ع��رف  ال 
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اَن الَِّذي اأُْنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن(. الكالم على قوله تعالى: )�َسْهُر َرَم�سَ

اأُنزل في �سهر رم�سان من اللوح المحفوظ اإلى بيت  جاء في تف�سيره اأنَّ القراآن 
. العزة في ال�سماء الدنيا، وكان جبريُل ياأخذ ِمْن َثمَّ

وقيل: اأُنزَل القراآُن في فر�ِس �سومه.

وقيل: في ف�سلِه و�سرفِه.

اأيام هي اأ�سرف الزمان.

وليالي الو�سنان]1].

َمْت على جميع االأحيان. ُقدِّ

اَن الَِّذي اأُْنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن(. ن�ساأُل اهلل توفيًقا فيه للطاعة واالإح�سان، )�َسْهُر َرَم�سَ

اأياُمه �سيام، وليُله قيام.

د النوم فيه قليُل المنام. ومتعوِّ

ِفيِه  اأُْنِزَل  الَِّذي  اَن  َرَم�سَ وكله تركه مفتاحه والخيام على كل االإن�سان]2]، )�َسْهُر 
اْلُقْراآُن(.

ّفُد فيه ال�سياطين. ُت�سَ
وُتغ�سُّ فيه اأب�سار الناظرين.

وُتحب�ُس فيه كلماُت الف�سوليين.
وَيظهُر الخ�سوُع على ال�سائم وَيبين.

اَن الَِّذي اأُْنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن(. وخيُره مبثوٌث في كل مكان، )�َسْهُر َرَم�سَ

للتالوة فيه حالوة.

]1]  كذا.

]2]  كذا.
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وعلى وجه ال�سائم نوٌر وطالوة.

وُيْب�ُس ال�سفتين اأح�سُن النداوة.

وكلُّ الخيرات فيه نقاوة.

اَن الَِّذي اأُْنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن(. ُتفتح الجنة وُتغلق النيران، )�َسْهُر َرَم�سَ

ْهَر«. قوله تعالى: »َفَمْن �َسِهَد ِمْنُكُم ال�سَّ
اأي َمْن كان حا�سًرا قادًرا لي�س بمري�ٍس وال م�سافر.

َخَر(. يَّاٍم اأُ ٌة ِمْن اأَ ا اأَْو َعَلى �َسَفٍر َفِعدَّ )َوَمْن َكاَن َمِري�سً
اإذ]1] يعر�س لكم �سفر في مباح اأو كالتجارة اأجاز لك الفطر، فر�سي باإ�سقاط حقه 

لتبلَغ مراَدك.
ا عن امتثال ما اأمر. يا ُمْعر�سً

وكلما اعُتذر اإليه عذر]2].
ويمهُلك على الذنوب وما عنَدك خبر.

ٌة ِمْن اأَيَّاٍم اأَُخَر (. وقد �سامحك في الِفطر اإذا احتجَت وعَذر، )َفِعدَّ
ُ ِبُكُم اْلُي�ْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْسَر(. قوله تعالى: )ُيِريُد اهللَّ

َمْن عجَز عن ال�سيام افتدى.
وَمْن مر�َس اليوم �سام غًدا.

يا له ِمْن �سهٍر عظيم الخير والجدا.

كثير االأجر، ق�سير المدى.

ُ ِبُكُم اْلُي�ْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْسَر(. واأفٍّ لعامٍل وقع فيه بالخ�ْسر، )ُيِريُد اهللَّ

]1]  لعلها كذا.
]2]  كذا، ولعل في الكالم �سقًطا.
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كان في اأول االأمر َمْن نام وانتبه من الليل لم يجْز له االأكل وال الجماع، فُن�سخ 
اْلَخْيِط  ِمَن  ااْلأَْبَي�ُس  اْلَخْيُط  َلُكُم  َيَتَبيََّن  َحتَّىٰ  َوا�ْسَرُبوا  )َوُكُلوا  تعالى:  بقوله  ذلك 

ااْلأَ�ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر(.

َة ». قوله تعالى: »َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ

ت�سّبروا لكل �سّدة فما اأق�سَر المدة! 

واتخذوا الثبوت فاإنه اأكرم ُعّدة.

َة(. و�سوموا، )َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ

َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َت�ْسُكُروَن(. قوله تعالى: )َوِلُتَكبُِّروا اهللَّ

�سبحان َمن َمنَّ عليكم واأعطاكم.

َمكم على االأمم وتوالكم. وقدَّ

َف عنكم ما ثُقَل على �سواكم. وخفَّ

فاإياكم وهواكم؛ فكم قد وهاكم.

وا�سكروا اهلَل على ما هداكم.

قوله تعالى: )َواإَِذا �َساأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفاإِنِّي َقِريٌب(.

قال قوٌم في زمن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اأقريٌب ربنا فنناجيه اأم بعيٌد فنناديه؟ فنَزَلت.

يا �سرَف القا�سدين.

ويا قرَة عين العابدين.

ويا قوَت المتقين.

ويا بلوَغ اآمال المحبين في توفير الن�سيب، )َواإَِذا �َساأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفاإِنِّي َقِريٌب(.

يا قوَمنا: كم ذا التقاعد؟
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يا ُمعر�سين: كم ذا التباعد؟

لو وقَع ِمَن القلِب والنف�ِس َت�ساُعد.

وبين الزفراِت والدموِع َت�ساُعد.

لدنونا من الحبيب، )َفاإِنِّي َقِريٌب(.

حا�سٌر اإنما القلب يغيب، )َفاإِنِّي َقِريٌب(.

اأين تقلقُل القلوب؟ 

اأين الخوُف ِمْن قبِح المكتوب؟ 

اأين ال�سدُق في ترِك الذنوب؟ 

اأين طلُبك الدواء يا مطبوب؟ 

غفلُتك عن �سالِتك عجيب، )َفاإِنِّي َقِريٌب(.

ْبنا ِمن بعيٍد؟  كم قرَّ

ْرنا ِمْن قلب �سريد؟  كم اأح�سَ

كم لنا ِمْن رقيٍب عتيد؟ 

احذروا عقوبتي؛ فقد عرفتم التهديد.

واطلبوا مني اأوفَر الن�سيب، )اإِنِّي َقِريٌب(.

قد اأو�سْحُت للخلق دليلي.

وبيَّْنُت لل�سالكين �سبيلي.

وهذا القراآن كلُّه ِقيلي.

اأنا خاطْبُت كليمي، ونّجْيُت خليلي.

َدْتُه النار فقلُت: اأعر�سي عنه وميلي. ق�سَ
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فبردْت حتى ال ت�سلُح لتعذيب، )َفاإِنِّي َقِريٌب(.

اِع اإَِذا َدَعاِن(. قوله تعالى: )اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

يا م�سغواًل عن الباقي بالفاني.

يا موؤثَر الدنيا يجتهُد في طلبها وُيعاني.

كه االألفاظ والمعاني. يا َمْن ال تحرِّ

َذا َدَعاِن(. اِع اإِ اأقِبْل اإليَّ واعرْف عظمة �ساني، )اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

اأنا .....]1] المباني.

اأنا اأنزلُت المثاني.

عندي العي�ُس الهاني.

وكلُّ المطالب واالأماني.

اِع اإَِذا َدَعاِن(. فتقربَّوا مني وخذوا اأماني، )اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ال تلتِفْت اإلى غيري.

يكفيك - يا هذا- خيري.

عطائي وافٌر واإنعامي وخيري.

واحذْر عقوبتي و�سدَة �سيري.

اِع اإَِذا َدَعاِن(. فما ُيطيقه ال�سابُر وال المعاني، )اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

قوله تعالى: )ْلَي�ْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيوؤِْمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْر�ُسُدوَن(.

�سبحان َمْن لطف بعباده لو يعلمون.

ودلَّ�هم على الم�سالح لو يفهمون.

]1]  كلمة لم اأقراأها، لعلها: رتبت.
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َلَعلَُّهْم  ِبي  َوْلُيوؤِْمُنوا  ِلي  )َفْلَي�ْسَتِجيُبوا  يعلمون،  كانوا  لو  معاملته  في  واأربحهم 
َيْر�ُسُدوَن(.

ون؟ ُخِلقتم للمعالي فلم اختْرتم الدُّ

ما هذا االإيثار؟ غافل مغبون.

تقديُم ما يفنى على ما يبقى جنون.

عندنا من الخير ما ال يدركه الظنون، )َفْلَي�ْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيوؤِْمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْر�ُسُدوَن(.

اإْن عاَمْلتموني اأربحُتكم.

واإن ا�ستعنتم بي اأ�سلحُتكم.

واإن اعتذرتم اإلّي �سامحُتكم.

تميلون عني فما هذا النظر الماأفون؟ )َفْلَي�ْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيوؤِْمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْر�ُسُدوَن(.

عندنا جنات وعيون.

فيها ما لم يخطْر على الظنون.

اأفناُنها مختلفة الفنون.

ناِد]1] العقالء لعلهم ي�سمعون، )َفْلَي�ْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيوؤِْمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْر�ُسُدوَن(.

اأيها الع�ساة: 

ُتوبوا فقد �سمن القبول.

�سيروا اإليه �سادقين تنالوا الو�سول.

احفظوا الفروَع وال ت�سّيعوا االأ�سول.

اذكروا �سرعَة الموت وتلك الن�سول.

]1]  في االأ�سل: ياذ!
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اإذا تزلزلت االأبداُن و�سالِت العيون، )َفْلَي�ْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيوؤِْمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْر�ُسُدوَن(.

اغتنموا ال�سحَة وال�سالمة.

واطلبوا الفوَز والكرامة.

حوا الح�سوَر واال�ستقامة. و�سحِّ

قبل النزول اإلى اللحد قدر ب�سطٍة وقامة.

بون؟ )َفْلَي�ْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيوؤِْمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْر�ُسُدوَن(. اأهذا حقٌّ اأم به تكذِّ

قبل اأْن تتغيَر االأحوال.

قبل اأْن ياأخَذ الوارُث المال.

قبل اأْن ينزَل منكر ونكير لل�سوؤال.

قبل اأْن تخيَب من الموؤّملين االآمال.

ويجري ما لم يخطْر على الظنون، )َفْلَي�ْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيوؤِْمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْر�ُسُدوَن(.

اأيقَظنا اهلُل واإياكم قبل الممات.

ونبَّهنا اهلُل ال�ستدراك ما قد فات.

واأحيا منا كلَّ قلٍب مات.

اإخواني: 

ا�سمعوا ُن�سَح ربِّ ال�سماوات فقد بالَغ في اللطف لو ت�سمعون، )َفْلَي�ْسَتِجيُبوا ِلي 
َوْلُيوؤِْمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْر�ُسُدوَن(.

للع�ساة  التوفيَق  اأملنا، وابعث  لنا، وا�ستْر خللنا، وتقّبْل عملنا، وبّلْغ  اغفْر  اللهم 
الذين يمرحون، )َلَعلَُّهْم َيْر�ُسُدوَن(.

* * *
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اأهمية الأجزاء والن�سخ الحديثية

اأبو �شذا محمود النحال

النبوية،  ال�سنة  في  اأُلَِّف  ما  اأوائل  من  الحديثية  والن�سخ  وال�سحف  الأجزاء  تعتبر 
حتى اإنها ُتَعدُّ الأ�سل الأ�سيل، والمعتَمد الَحِفيل للأحاديث النَّبوية، تلتها الجوامع 
ثين،  المحدِّ اعتماد  م�سدَر  وجدتها  اإذا  غرابة  فل  المطولة.  والم�سنفات  الحديثية 
اد اإذا اأرادوا اإعلل حديث قالوا: لي�س في جزء فلن، اأو: �سحيفته، اأو:  وكبار النُّقَّ

ن�سخته.

نقول هذا لأن كثيرين من طلبة العلم ربما ل يتنبهون لمثل هذا الأمر، فتجدهم 
فر�سة  عليهم  فتفوت  الحديثية،  والن�سخ  وال�سحف  للأجزاء  بالاً  ُيْلُقوَن  ل  ربما 
النتفاع منها، بل يغيب عن الكثيرين فر�سة معرفة م�سادر الكتب الحديثية الكبيرة 

ال�سهيرة.

ات كتب ال�سنة تعود م�سادرها الأ�سلية لهذه الأجزاء، والناظر في ت�سنيف  اإن اأُمَّ
�سزكين - مثلاً - حول م�سادر البخاري في �سحيحه يعلم ذلك.

ولقد َدَرَج النا�س على درا�سة الكتب ال�ستة بما فيها ال�سحيحان، وربما ل يلتفتون 
»�سحيح  اإلى  م  ُتَقدَّ التي  الخدمات  اأََجلِّ  فمن  الكتب،  هذه  اأحاديث  توثيق  اإلى 

البخاري« - مثلاً - هو الك�سف عن م�سادره الأ�سلية وتوثيق اأحاديثه منها.

قين بالكتب ال�ستة فلم يهتِد اأحدهم –على حد علمي  ورغم عناية َجْمٍع من المحقِّ
بن  همام  »�سحيفة  كـ  الأ�سلية؛  م�سادرها  من  الكتب  هذه  اأحاديث  توثيق  اإلى   -
منبه« عن اأبي ُهريرة، و»�سحيفة اأبي اليمان« عن �ُسَعْيب، وقد احتفى بهما البخاري 

وم�سلم.

اأّول  واإن  عنه،  الآخذين  روايات  د  بتعدُّ مالك«  »موطاأ  بـ  البخاري  احتفى  وقد 
الباب �سيٌء من  الباَب ي�ستفتحه بحديث مالك، واإن كان في  البخاريُّ  َي�ستفتح  ما 
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ُم عليه حديث غيره. حديث مالك ل يقدِّ

القعنبي والتني�سي وغيرهما،  لـ »موطاأ مالك« غير ما رواية؛ كـ  فالبخاري لديه 
وم�سلم لديه لـ »موطاأ مالك« روايتا الحدثاني وابن وهب وغيرهما، وقد اأنعم اهلل 
ُفِقَد من روايات  على الأمة بو�سول جمهرة من روايات الآخذين عن مالك، وما 
اأ�سحابه وَلم ي�سل اإلينا يمكن الرجوع اإليها لكتاب »جامع الموطاآت« للجوهري، 
عن  الآخذين  روايات  من  كبيرة  بجملة  وعاَر�سها  اأ�سلاً  القعنبي  رواية  اتَّخذ  فقد 

مالك، فالحمد هلل على ما اأنعم.

وكتُب الحافظ اأبي بكر بن اأبي �سيبة التي ينهل من معينها  م�سلم وابن ماجه.

واأبو داود الذي يحتفي في »ال�سنن« بموطاأ مالك، رواية القعنبي.

د  والأجزاء وال�سحف والنُّ�سخ الحديثية هي اأحاديث اأ�سحاب كبار الحفاظ بتعدُّ
روايات الآخذين عنهم.

دتها غير ما  وقد عكفُت �سنوات على خدمة كتب الحافظ اأبي بكر البيهقي وجرَّ
مرة عند ت�سنيف باكورة اأعمالي »اإتحاف المرتقي بتراجم �سيوخ البيهقي«.

على  �سنوات   ٦ مدة  فيه  امتد عملي  الذي  ال�سنة  بم�سروع جامع  كما خدمتها 
واأبي  ال�سافعي  بين  »الخلفيات  كـ  بالتحقيق  بع�سها  خدمة  في  و�سرعت  التوالي، 
حنيفة واأ�سحابه«، و»البعث والن�سور«، وغيرهما. فك�سفت عن ع�سرات الأجزاء 

الحديثية التي اعتمد عليها البيهقي في ت�سانيفه.

»ال�سنن  لـ  البيهقي  �سماع  اأ�سل  على  وقفُت  اأنني  ِذْكــُره  تعالى  اهلل  ِمَنن  ومن 
لهذا  البيهقي  �سماع  الفقيه، وعليه  الحارث  بن  بكر  اأبي  �سيخه  للدارقطني« بخط 
الأ�سل الذي ل نظير له في الدنيا، وعليه خطوط كبار الحفاظ بال�سماع والت�سميع، 
اأ�ساطين الم�سمعين؛ كالحافظ ابن خليل الدم�سقي، واأ�سحابه  وُجلُّ َمن �سمعه من 
الطريق  هذه  لأن  الفقيه؛  الحارث  ابن  طريق  غير  اأخرى  من طرق  ق  ُمَلفَّ �سماعهم 
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انقطع ات�سال ال�سماع به.

المرويات،  مئات  عنها  واقتب�س  بها،  احتفاء  اأيَّما  كتبه  في  البيهقي  احتفى  وقد 
بة، واخت�سر فيها اأداة التحديث: )حدثنا( اإلى: )دثنا(. وهذه الرواية غير مبوَّ

بالن�سخ  تحريفات  من  وقع  ما  ت�سويب  على  العتماد  في  اأ�سلاً  اتخذتها  وقد 
ُن�سخه  �سقم  علة  بيَّنت  وقد  �سقيمة،  ن�سخه  لأن  الخلفيات«؛  »كتاب  لـ  الخطية 
بمقال: )ظاهرة انقطاع ِعناية العلماء ب�سماع بع�س الكتب وت�سِميعها، واأثر ذلك 

في وقوع الأغلط بُن�سخ الكتاب(.

ومن اللطائف التي ظهرت لي في �سنيع البيهقي عند اإيراد بع�س المرويات من 
هذه الرواية اأنه اأحياناًا َيقرن مع الفقيه اأبي عبد الرحمن ال�سلمي، فظهر لي اأنه يفعل 
ذلك كلما وجد كلمة م�ستدَركة على حا�سية اأ�سل �سماعه وَلم يرمز على هذه الكلمة 

ثين. برموز اللحق المتعاَرف عليها عند المحدِّ

الحديثية، و�سائرها  الأجزاء وال�سحف  الكثير من  بالوقوف على  ومّن اهلل عليَّ 
ُتْرَوى مبا�سرة عن �سيوخه، كـ »�سحيفة همام بن منبه« عن اأبي ُهريرة، ن�سخة دار 

الكتب الم�سرية، تروى من طريق �سيخه اأبي الح�سين بن ب�سران.

و»الجامع لمعمر بن را�سد«، ن�سخة في�س اهلل اأفندي، ُيْرَوى مبا�سرة عن �سيخه 
ابن ب�سران.

»اإني  القائل:  الثوري  عبداهلل  اأبي  الحجة  الفقيه  الحافظ  الإمام  عن  اهلل  ور�سي 
لأكتب الحديث على ثلثة وجُوٍه؛ فمنه ما اأتديَّن به، ومنه ما اأَْعَتِبُر به، ومنه ما اأكتبه 

لأعرفه«.

فالبيهقي ل يقنع برواية الجزء من طريق واحد، فكان ي�ستظهر باأكثر من طريق، 
د اأ�سانيده ل�ساحب الجزء مبيِّناًا الختلف  خا�سة اإذا ظهر له اختلف في الرواية؛ فيعدِّ

الواقع في حروف الرواية اأو اأ�سانيدها، مثل:
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»جزء حديث �سعدان بن ن�سر« عن �سفيان بن عيينة:

يرويه عن �سيخه اأبي الح�سين بن ب�سران، عن اإ�سماعيل ال�سفار، عن �سعدان به. 

ار، عن �سعدان به.  فَّ وْذَباِرّي، عن ال�سَّ وعن �سيخه اأبي علي الرُّ

وعن �سيخه ابن ب�سران، عن اأبي جعفر الرزاز، عن �سعدان به. 

وعن �سيخه اأبي محمد بن يو�سف الأ�سبهاني، عن اأبي �سعيد بن الأعرابي، عن 
�سعدان به.

من  جمٌع  عنه  يرويه  عيينة  بن  ل�سفيان  حديث  على  الناقد  يقف  اأن  اأجمل  وما 
اأو  �سحيحه،  في  م�سلم  عليه  ل  ُيَعوِّ الذي  العدني  عمر  اأبي  ابن  �سواء   - اأ�سحابه 
الحميدي في الم�سند، اأو علي بن حرب في اأجزائه، اأو �سعدان بن ن�سر في اأجزائه 
ل عليهما البيهقي والخطيب وَمن بعدهما، اأو الِخَلِعّي في الِخَلِعيَّات، فقد  التي ُيَعوِّ
د اأ�سحابه، والكثير منها في عداد المفقود. -؛  احتفى باأجزاء حديث �سفيان بتعدُّ
فيقارن بين اأداء كل واحد منهم، ويطابق بين كلم النقاد في ِذْكر الثقات والمتثبِّتين 

في ابن عيينة، فيعلم اأن اهلل حفظ الدين بهوؤلء الجهابذة.

ات  فاإذا ثبت اأو تعاَر�س ما في هذه الأجزاء مع روايات الثقات والمتثبِّتين والأُمَّ
النُّ�سخ كالرواة، واّتفاقها كلَّ م ا  اأن  التي حفلت بحديث الأ�سحاب؛ فاعلم  المتَقنة 
ة م ا ُنِقَل عن م�سنِّفها، ويكون الظنُّ دوَن ذلك عند الختلف،  دت يدلُّ عل ى �سحَّ تعدَّ

ا واإتقاناًا. اخ �سبطاً واة والن�سَّ فتُ جرى الموازنُة بالنَّظر في اأحوال الرُّ

هذا واهلل اأعلم.
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تعليق على المقالة

الدكتور نور الدين الحميدي

)»جزء حديث �شعدان بن ن�شر« عن �سفيان بن عيينة:

يرويه عن �سيخه اأبي الح�سين بن ب�سران، عن اإ�سماعيل ال�سفار، عن �سعدان به.

ار، عن �سعدان به. فَّ وْذَباِرّي، عن ال�سَّ وعن �سيخه اأبي علي الرُّ

وعن �سيخه ابن ب�سران، عن اأبي جعفر الرزاز، عن �سعدان به.

وعن �سيخه اأبي محمد بن يو�سف الأ�سبهاني، عن اأبي �سعيد بن الأعرابي، عن 
�سعدان به.(

مقال مفيد حبيبنا ال�سيخ الطلعة المفيد محمود. اأدام اهلل النفع بكم. 

روايته  �سفيان، وقعت  �سعدان عن  باأن جزء  الجزم  اأن  فيكم  اهلل  بارك  ترون  األ 
للبيهقي من جميع تلك الطرق، يحتاج للتن�سي�س والت�سريح؟

 واأن البيهقي يروي ذلكم الجزء باإ�سناد واحد به �سح �سماعه عن �سيخ من �سيوخه، 
واأما الطرق الأخرى فهي اأ�سانيد لكتب اأخرى ت�ستمل فيما ا�ستملت، على اأحاديث 

�سعدان عن ابن عيينة؟

فمثلاً الإ�سناد الثالث: فيه اأبو جعفر الرزاز، هو ابن البختري، وهو �ساحب اأجزاء 
واأماٍل، انته�س لجمعها اأخونا ال�سيخ نبيل جرار في كتاب مفرد، وهو مطبوع كما 

ل يخفاكم. 

والإ�سناد الأخير: فيه اأبو �سعيد ابن الأعرابي نزيل مكة، وتواليفه كثيرة، والموجود 
منها قليل.

فالبيهقي يروي من طريق موؤلفاتهم التي تت�سمن جزء �سعدان.

ومن القرائن التي ي�ستعان بها في الجزم بكون اإ�سناد من الأ�سانيد هو اإ�سناد فلن 
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ال�سفار  الروذباري عن  اإذا روى عن  البيهقي  مثلاً  اأنك تجد  في كتاب معين؛ هو 
ل يذكر فوقه اإل �سعدان، واأما اإذا نّوع في �سيوخه بحيث نجد البيهقي يروي بهذا 
الإ�سناد عن �سيوخ �ستى لل�سفار غير �سعدان؛ فهنا نرجح اأن البيهقي يروي من طريق 
م�سنفات ال�سفار التي ت�ستمل على مرويات �سعدان. وهذه تبقى قرائن اإل اأن نقف 

على التن�سي�س.

واأما حر�س الخطيب والخلعي وغيرهما ]على[ الرواية من طريق جزء �سعدان 
عن ابن عيينة، وعلي بن حرب الطائي عنه؛ فذلك طلبااً للعلو؛ لأن اأحاديث ابن عيينة 
لهم  تقع  وال�سنن وغيرها، ومن طريقها  ال�سحاح  به كتب  تجود  بعلو ل  لهم  تقع 

الم�سافحات والموافقات لأ�سحاب الكتب ال�ستة. واهلل اأعلم.



130131

تعقيب على التعليق

الأ�شتاذ محمود النحال

الآخذين  بتعدد روايات  ن�سر  �سعدان بن  ا�ستق�ساء لأحاديث  لديه  البيهقي  فعليِّااً 
فار، وابن الأعرابي، وابن البختري الرزاز. عنه: اإ�سماعيل ال�سّ

اأما اأجزاء �سعدان، رواية ال�سفار؛ فقد و�سلنا منها: 

الجزء الأول.

والجزء الثاني.

والجزء الرابع.

وبقي الثالث، والخام�س.

وكاد البيهقي اأن ي�ستوعب مرويات جل هذه الأجزاء.

ا، والن�سخة الخطية عليها  واأما جزء �سعدان، رواية ابن الأعرابي؛ فقد و�سلنا اأي�ساً
�سماع الخلعي، وقد اقتب�س منه في الخلعيات اأكثر من خم�سين رواية باإ�سناده اإلى 

الجزء.

واأما اأجزاء �سعدان، رواية ابن البختري؛ فهي في حّيز المفقود، وقد احتفى بها 
البيهقي في كتبه، واقتب�س منها ع�سرات النقول. ولو جمعت لجاءت في جزء حافل.

وا�سم اإ�سماعيل ال�سفار، وابن الأعرابي، وابن البختري الرزاز، يتردد في م�سنفات 
البيهقي كثيرااً، مع اختلف الرواة عنهم، وذلك راجع لتحمل البيهقي م�سنفاتهم، 

اأو ما رووه من طريق اأ�سياخه.

فقد َيِرُد: »ابن الأعرابي، عن الح�سن الزعفراني، عن ابن عيينة«، ويكون اأحَد 
طرق البيهقي اإلى جزء حديث الزعفراني عن ابن عيينة الذي احتفى به الِخلعي في 
الِخلعيات - والِخلعي اقتب�س مئات الن�سو�س من حديث ابن عيينة بتعدد الآخذين 
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عنه، اأفردها العلماء في اأجزاء حديثية محفوظة في الظاهرية وَلم تطبع -، اأو يكون 
اأو طريق البيهقي  اإلى كتاب ال�سنن للزعفراني، رواية ابن الأعرابي،  طريق البيهقي 

اإلى المعجم لبن الأعرابي.

وقد يرد ا�سم ال�سفار ويكون اأحد طرق البيهقي اإلى حديث �سعدان، اأو اإلى اأحد 
م�سنفات ال�سفار، اأو اأحد الكتب التي رواها، اإلى غير ذلك.

المتقدمين،  العلماء  من  البختري  وابن  الأعرابي  وابن  فار  ال�سّ لكون  ا  ونظراً
و�ساأنهم في اإيراد الأحاديث بم�سنفاتهم مت�سلةاً باأ�سانيدهم اإلى من تحملوها عنهم؛ 
فقد حظوا ب�سماع جملة من عوالي الأجزاء الحديثية، واقتب�سوا منها في م�سنفاتهم. 

وبقي اأن اقتبا�سات هوؤلء في م�سنفاتهم من حديث �سعدان عن اأ�سياخه �سيء ل 
يذكر مقارنة بما رووه عن �سعدان، �سواء و�سلنا اأو تناقله جدي الحافظ البيهقي.

ا.. فقد احتفى الحافظ الخطيب البغدادي وغيره باأجزاء حديث �سفيان،  وختاماً
واقتب�س منها ع�سرات الن�سو�س في م�سنفاته، و�ساركه في القتبا�س الحافظ البيهقي، 

وابن عبد البر، والِخلعي، وابن ع�ساكر، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم.

وم�سنفاتهم حافلة بالنقل عن هذه الأجزاء التي لو كتبت بالّذهب لكان قليلاً في 
ها؛ ل�سرفها وُعُلّو �سندها، فلله الحمد على ما اأنعم به. حقِّ

رواية ابن ب�سران
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رواية ال�سكري

ب�سران  ابن  روايتي  بين  والمقارنة  �سفيان،  اأجزاء  من  لحديث  البيهقي  �سياق 
وال�سكري عن ال�سفار، وقد وقع عندهما وفق ما قال البيهقي!
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تعليق على التعقيب

د. نور الدين الحميدي

البخاري  الرواية من طريق  المتقدمين من  اإعرا�س بع�س  يف�سر  ما ذكرته حبيبنا 
وم�سلم. فابن عبد البر مقل من الرواية عن البخاري، وال�سبب اأنهم تح�سلوا على 
اأ�سول رواياتهم وم�سادرهم، مثل: جامع حماد بن �سلمة، والموطاأ، وجامع الثوري، 

وغيرها مما جاء في مقالكم.
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النَّا�سرية بتامكروت في وادي درعة  الزَّاوية  ِخزانة كتب 
واكت�ساف العالمة اإبراهيم الَكّتاني لأقدم مخطوط عربي 

يعود لِخزانة كتب الفاطميين بالقاهرة]1[

اأبو �شذا محمود النحال

الحمد هلل وحده، وال�سلة وال�سلم على من ل نبي بعده، اأما بعد:

فاإن الِخزانة النَّا�سرية قد ا�ستهرت منذ قديم بكثرة مخطوطاتها، وا�ستمالها على 
الباحثين  اأنظار  ت�سوفت  وطالما  الذخائر.  من  بكثير  وانفرادها  الّنفائ�س،  من  كثير 
�سرقاًا وغرباًا لمعرفة محتوياتها، ولكن اأ�سباباًا متعددة كانت تحول دون اإ�سباع هذه 

الرغبة.

وقد تاأ�سف الم�ستعرب ليفي بُروَفْن�سال في الف�سل الذي كتبه بـ »دائرة المعارف 
الإ�سلمية« عن تامكروت، لعدم تنظيم هذه الِخزانة حتى يتي�سر للباحثين ال�ستفادة 

من كنوزها.

لقد كانت حالة المخطوطات بهذه الخزانة جيدة ب�سفة عامة، ومنها ما �ساعت 
ا  فتكاً الأر�سة  به  فتكت  منها  وكثير  ببع�س،  بع�سها  اختلطت  وما  اأوراقها،  بع�س 
ا من اأوله اإلى اآخره. وقد قدرت عددها  ا نافذاً ا، ومنها ما خرقت الأر�سة فيه نفقاً ذريعاً
اأول الأمر بحوالي خم�سة اآلف، وعند اإتمام العمل لم يوجد اإل اأ�سماء حوالي اأربعة 

اآلف مخطوط.

ول �سك في �سياع كثير من مخطوطاتها، فاإن المغالين من اأهل الّزاوية يقولون: 
ا، ومن يقول:  ا، ومنهم من يقول: اأربعة وع�سرين األفاً اإن كتبها كانت تبلغ �ستين األفاً

ا. ول اأظن]2[ اأن كتبها كانت تقل عن ع�سرة اآلف. �ستة ع�سر األفاً

ورة م�ستفادة من من�سور النَّ�سابة المحقق ال�ّسريف اإبراهيم الها�سمي الأمير عن »مكتبة الخزانة العامة بالرباط  ]1[ ال�سّ
وذكر محا�سنها وبع�س نوادرها«.

]2[ القائل هو العلمة محمد الكتاني ♫.
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بع�س  عندهم  اأن  يظن  الذين  الأ�سخا�س  من  كثير  اأ�سماء  يذكرون  الزاوية  واأهل 
المنا�سبات  في  ا�ستعاروها  ممن  اأو  الخزانة،  اأمر  يتولون  كانوا  ممن  الزاوية،  كتب 

المختلفة، ولكنهم لم يردوها.

ولي�س العجب اأن ي�سيع من كتبها ما �ساع، واإنما العجيب هو بقاء ما بقي على 
ب�سببه  اإهمال مق�سود �ساعت  الأوقاف، من  به مختلف خزائن  الّرغم مما نكبت 

كثير من النفائ�س، ومن نهب واختل�س.

اإن الكثير من الكتب التي بقيت بهذه الخزانة عادية، وفيها كثير من كتب الدرا�سة 
اإما من جهة ندرة ن�سخها،  المكررة، ولكن فيها جانب كبير من الكتب المهمة، 
واإما لنعدامها بالمرة، مثل رحلة ال�سفير ابن عثمان اإلى اإ�سبانيا اأيام ال�سلطان محمد 

بن عبداهلل الم�سماة: »الإك�سير في فكاك الأ�سير«.

ومثل المجلد الأخير من »كتاب البيان المغرب« لبن عذارى المراك�سي، الذي 
توجد منه ن�سخ مبتورة بالأ�سكوريال ولندرة وباري�س، والذي عثر منه على ن�سخة 

اأخرى بتامكروت تزيد على جميع الن�سخ المعروفة حوالي مائة ورقة.

ن�سب  من  »حذف  مخطوط  مثل  اأقدميته،  اإلى  قيمته  ترجع  اآخر  ق�سم  وهناك 
قري�س« لموؤرج ال�سدو�سي )ت195هـ(، وباآخره تاريخ عر�سه على م�سنفه موؤرخ 
ب�سنة )252هـ(، مع اأن اأقدم مخطوط بالقرويين بفا�س، وبظاهرية دم�سق يتاأخران 
ال�سنة المذكورة بمدة، فهو على هذا المخطوط الوحيد المعروف من القرن  عن 

الثاني للهجرة با�ستثناء ن�سخ الم�سحف الكريم]1[.

الكتب  َخزائُن  وهي  الملكية  بالخزائن  يعرف  ما  اإلى  يرجع  المخطوط  وهذا 
الٌملحقة بق�سور الخلفاء، مثل بيت الحكمة في بغداد العبا�سية، والق�سر الِخلفي 

في ُقْرُطبة بالأندل�س، وخزانة ُكتب الفاطميين في القاهرة.

]1[ »العلمة المجاهد محمد اإبراهيم بن اأحمد الكتاني«، جمع وتحقيق: د. علي بن المنت�سر الكتاني، النا�سر: اأوميغا 
للتوا�سل والن�سر والتوزيع )�س251 - 255(.
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ومن بين خزائن الُكتب الملكية، ُتعّد )ِخزانُة الكتب الفاطمية( - التي اأ�س�سها 
و�سفها  والتي  الإ�سلمية،  الُكتب  َخزائن  اأهّم  اأحد   - القاهرة  في  الفاِطميون 
نيا، وُيقال: اإّنه لم يكن  يعي يحيى بن اأبي طّي باأنها: »من عجائب الدُّ الموؤُّرُخ ال�سِّ
في جميع بلد الإ�سلم داُر ُكتب اأعظم من التي كانت بالقاهرة في الق�سر. واأّنها 
الُخطوط  من  فيها  وكان  ِكتاب،  األف  مائة  و�ست  األف  األف  على  تحتوي  كانت 

المن�سوبة �سيٌء كثير«.

التي  مدر�سته  على  وقف  الفا�سل  القا�سي  اأن  الموؤرخين  من  واحد  غيُر  وذكر 
اأخذها من جملة  األف مجّلدة  بالقاهرة مائة  ُمُلوخيا  اأن�ساأها �سنة )580هـ( بدرب 

ِخزانة الكتب التي بالق�سر، قبل اأن ُيوؤمر ببيعها وت�ستيتها.

وقد و�سل اإلينا من بين ُكتب ِخزانة الفاطميين بالقاهرة ثلَثُة كتب فقط، منها: 
َعمرو  بن  ُموؤّرج  عن  ُقري�س«  ن�سب  من  َحْذٍف  »كتاِب  من  اإليها  الم�سار  النُّ�سخة 

ُدو�سي، اأحد اأئمة العربية واللُّغة )ت195هـ(. ال�سَّ

وظّلت هذه النُّ�سخة ُتتداول بين اأيدي الُعلماء حتى انتقلت اإلى القاهرة، اإذ نجد 
الُح�سين بن  الن�سخة )ُمناولة( للكتاب موؤرخة ب�سنة )425هـ( كتبها:  على ظهرية 
محمد الفّراء البغدادي بم�سر في �سهور ربيع الأول �سنة خم�س وع�سرين واأربعمائة.

ثم دخلت هذه النُّ�سخة بعد ذلك بين ُكتب ِخزانة الق�سر الفاطمي فقد جاء على 
ظهريّتها:

الخليفة  ِخزانة  اأي  والبقاء«.  العّز  بدائم  اهلل  عّمرها  اِفرّية  الظَّ ال�ّسعيدة  »للِخزاَنة 
الفاطمي الّظافر باأعداء اهلل )ت549هـ(. 

وقد انتقلت هذه النُّ�سخة بعد ُخروجها من ِخزانة ُكتب الفاطميين، وذهاب ِخزانة 
الّنا�سري  اإلى المغرب الأق�سى، حيث ُوقفت على زاوية  ُكتب المدر�سة الفا�سلية 
اكت�سفها ونقلها عالُم  اأن  اإلى  بها  َحبي�سة  المغرب، وظّلت  بتامكروت في جنوب 
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اإلى الِخزانة العامة  اإبراهيم بن اأحمد الَكتاني  المخطوطات المغربي ال�سيد محمد 
بالرباط �سنة )1958م(]1[.

]1[ »علمات الّتملك على المخطوطات«، د. اأيمن �سيد، مجلة تراثيات، العدد الأول )�س109(.
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ملّخ�ص ترجمة]]]

حافظ بيت المقد�ص: خليل بن كيكلدى العالئي

]76هـ بيت المقد�ص( )694هـ دم�سق – 

الإمام الحافظ المحّدث الأ�سولي الفقيه المفتي

 يو�شف الأوزبكي

اهلل  عبد  بن  كيكلدى  الدين  بدر  الأمير  بن  خليل  �سعيد  اأبو  الدين  �سلح  هو: 
العلئي المقد�سي ال�سافعي.

والعلئي: ن�سبة اإلى بلدته الأ�سل لأ�سرته وت�سمى )العلية( من اأر�س الروم، وهي 
جنوب )تركيا( اليوم، على �ساحل البحر المتو�سط.

�سنة ٦94 هـ: ولد في دم�سق، واأتم حفظ القراآن في �سن التا�سعة.

�سنة 703 هـ - وعمره ت�سع �سنين: �سمع �سحيح م�سلم.

�سنة 704 هـ - وعمره ع�سر �سنين: �سمع �سحيح البخاري.

بالفقه  فا�ستغل  الطلب؛  في  ا�ستقلله  ظهر  �سنة:   17 وعمره   - هـ   711 �سنة 
والعربية، وطلب الحديث بنف�سه، وقراأ فاأكثر.

المقد�س،  بيت  اإلى  العلم  طلب  في  رحل  �سنة:   23 وعمره   - هـ   717 �سنة 
ا: حلب، وتبوك، والعل، والمدينة النبوية، ومكة  ومن المدن التي رحل اإليها اأي�ساً

]1[ م�شادر ترجمته:)معجم ال�سيوخ( و)المعجم المخت�س( للذهبي، )الوافي بالوفيات( و)اأعيان الع�سر واأعوان الن�سر( 
ال�سنن  التقييد في رواة  )ذيل  الكامنة( لبن حجر،  )الدرر  للح�سيني،  للذهبي(  الحفاظ  تذكرة  )ذيل  لل�سفدي، 

والم�سانيد( للح�سني، )الأن�س الجليل( للعليمي، وغيرها.
ومن الكتب المعا�سرة التي اعتنت بترجمته: )معجم �سيوخ العلئي( ومقدمة تحقيق )اإثارة الفوائد المجموعة( 
لمرزوق بن هيا�س الزهراني، )الحافظ العلئي وجهوده في الحديث وعلومه( للدكتور عبد الباري البدخ�سي، 

مقدمة تحقيق )الأربعون المغنية بعيون فنونها عن المعين( لل�سيخ م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، وغيرها.
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المكرمة، وم�سر، وغيرها.

�سنة 720 هـ - وعمره 2٦ �سنة: حّج بيت اهلل الحرام، و�سمع بمكة ومنى.

�سنة   30 مدة  وا�ستوطنها  القد�س  اإلى  رحل  �سنة:   37 وعمره   - هـ   731 �سنة 
اإلى اأن توفي ♫. وفيها: تولى التدري�س بالمدر�سة ال�سلحية و�سكن بها وبها 

�سنف ُجّل كتبه، وكذلك التدري�س بدار الحديث التنكزية. 

�سنة 745 هـ - وعمره 51 �سنة: كان بالديار الم�سرية.

�سنة 754 هـ - وعمره ٦0 �سنة: حّج بيت اهلل الحرام، وحّدث بمكة المكرّمة.

لَِّي عليه بعد �سلة الظهر  في المحرم �سنة 7٦1 هـ - وعمره ٦7 �سنة: توفي، و�سُ
بالم�سجد الأق�سى المبارك، وُدِفَن بمقبرة باب الرحمة الواقعة اإلى ال�سرق من �سور 

الم�سجد الأق�سى المبارك، وما زالت قائمة اإلى يومنا هذا.

مكتبة الإمام العلائي:

كغيره من الأئمة الكبار كان ل بدَّ لإمام م�سنِّف مثله اأن تكون له مكتبة نفي�سة 
اأو  موؤلفاته  من  يده  خّطت  ما  فيها  وي�سع  كتب،  من  ُيوؤلِّف  فيما  له  ا  مرجعاً تكون 

من�سوخاته.

وبما اأنه اأقام مّدة 30 �سنة في بيت المقد�س حتى وفاته؛ فل بّد اأنها كانت بمنزله 
في المدر�سة ال�سلحية]1[، حيث كان العلئي اأحد من تولَّى م�سيختها.

]1[  المدر�سة النا�سرية ال�سلحية الواقعة �سمال غربي باب الأ�سباط والتي وقفها ال�سلطان النا�سر �سلح الدين الأيوبي 
على ال�سافعية، ثم وقف عليها اأهل الخير اأمهات كتب المذهب ال�سافعي، وهي اأول المدار�س في بيت المقد�س 
بعد الفتح ال�سلحي عام 583 هـ / 1187م. وبالن�سبة لتاريخها العريق: ُيقال اإن الم�سيح عليه ال�سلم اأتى باإحدى 
معجزاته هناك، ويقال: اإنه بيت ال�سيدة مريم عليها ال�سلم؛ ف�سّيد البيزنطيون كني�سة في موقعها. وُيقال اأي�سااً اإنه 
كان في موقعها مدر�سة اإ�سلمية من الع�سر العبا�سي، وعندما احتل ال�سليبيون القد�س حّولوا المبنى اإلى كني�سة تارة 
اأخرى. وقف عليها ال�سلطان �سلح الدين الأيوبي اأرا�ٍس �سا�سعة خارج القد�س. واأدارها ودّر�س فيها اأكابر العلماء 
وكان المتولي عليها ُيعد من كبار اأعيان المدينة. لكنها تدهورت �سريعااً بعد الزلزال الذي وقع عام 1821م. ثم 
�سّلمها العثمانيون اإلى فرن�سا عام 185٦م لوقوفها اإلى جانبهم في حرب القرم، فاأ�س�س الآباء البي�س الفرن�سيون 
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قت تلك المكتبة الجليلة، وربما اختلط بع�سها بكتب  ♫ تفرَّ وبعد وفاته 
ا من مخطوطات  مكتبة المدر�سة ال�سلحية، واأ�سابه ما اأ�سابها. ومن ذلك اأّن عدداً
من  وبع�سها  ال�سلحية،  المدر�سة  موقوفات  من  اأ�سله  المبارك  الأق�سى  الم�سجد 

ممتلكات العلئي. 

وفي يومنا هذا تعددت الأخبار بوجود مكتبة مخطوطات اإ�سلمية في الكني�سة. 
واهلل الم�ستعان.

ومن بين ما وقفت عليه من كتب تملكها العلئي:
)1( الم�ست�سفى في علم اأ�سول الفقه، للإمام الغزالي )ت 505هـ(]1[.

اأقدم ن�سخة من ن�سخ الكتاب في العالم، خّطتها يد م�سعود بن اأحمد بن  وهي 
محمد الخوافي، وهو من تلميذ الغزالي، ومن اأ�سرة عريقة في المذهب ال�سافعي.

بداأ الخوافي ن�سخ الكتاب في حياة الإمام وربما عن ن�سخته، وعار�سه و�سححه 
من  والع�سرون  الثاني  الخمي�س  »يوم  ن�سخه:  من  وفرغ  �سحيحة،  كثيرة  باأ�سول 

رم�سان �سنة �ست وخم�سماية«. اأي في العام الذي يلي وفاة الإمام. 

وهذه الن�سخة النفي�سة دارت باأيدي العلماء عبر الزمان، وكان من بينهم العلئي، 
كتب بخطه ا�سمه: )خليل بن كيكلدى العلئي ال�سافعي( على راأ�س الورقة الأولى 
من الكتاب. ومن بين من تمّلك الكتاب: محمد بن عبد الرحيم بن القرق�سندي، 

وهو من اأ�سباط العلئي.

فيها كني�سة القدي�سة حنه )�سانت اآّنه(. وفي الحرب العالمية الأولى ا�سترّد جمال با�سا ال�سفاح الجزء الذي كان 
ُي�ستخدم مدر�سة كليريكية واأ�س�س فيها )كلية �سلح الدين الأيوبي الإ�سلمية( عام 1915م، بينما ترك الكني�سة 
على ما كانت عليه. لكنها لم ُتعّمر �سوى عامين حيث اأعادها الإنجليز اإلى الآباء البي�س. ولم يبق مما �شيده �شالح 

الدين �شوى مدخلها والنق�ش التاأ�شي�شي.
]1[ د�ست المخطوطات في ق�سم ترميم المخطوطات بالم�سجد الأق�سى المبارك!
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)2( ميزان الإعتدال في نقد الرجال، للإمام الذهبي )ت 748هـ(

وتمّلكه من بعده اإبراهيم بن جماعة.
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)3( اأحكام القراآن، لفخر الدين الرازي.

وقد كتب العلئي له قائمةاً بمو�سوعاته:

)4( �سنن الإمام الدارقطني]1[.

وهذا من الكتب التي اقتناها العلئي وهو في دم�سق؛ فقد كتب بخطه في اآخرها: 
»بلغ مقابلة باأ�سله المنقول واعتبار به بما هو مكتوب على حوا�سيه ف�سحت هذه 
النورية  الحديث  بدار  الجوهري  وقف  والأ�سل  يعتمد  اأ�سلاً  و�سارت  الن�سخة 

بدم�سق المحرو�سة وهلل الحمد والمنة«.

ثم كتب: »بلغ ال�سماع على ال�سيخين بهاء الدين ابن ع�ساكر و�سيخنا الحافظ اأبي 

]1[ وهو الآن في مكتبة ال�سيخ محمد عبد الحي الكتاني بالمغرب، قد اأفادني ب�سور من اآخرها الأخ الفا�سل خالد 
ا.  ال�سباعي؛ فجزاه اهلل خيراً
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الثالث ع�سر يوم الخمي�س ال�ساد�س  الحجاج المزي بقراءة بن العلئي في الميعاد 
والع�سرين من �سهر ربيع الآخر �سنة ع�سرين و�سبع مائة بحمد اهلل ومنه«.

غير  بخط  عبارة  اآخرها  وفي  الأق�سى.  بالم�سجد  قراءة  بلغات  الن�سخة  على 
العلئي: »انتهى ال�سماع في التا�سع ع�سر بالم�سجد الأق�سى على مالكه الحا]فظ[ 
�سلح الدين العلئي اأعل اهلل ]...[ في تا�سع ع�سر �سهر رم�سان �سنة ت�سـ]ـع[ وثلثين 

و�سبع ]مائة[«.

العنوان بخط العلئي، وقيد القراءة بخط ابن الملقن جامع التح�سيل بخط م�سنفه

والموجود منه: الكرا�سة الأولى فقط.
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بيان الخلل في مطبوع »جزء في اتباع ال�سنن واجتناب البدع« 

للحافظ �سياء الدين المقد�سي

عبد اهلل بن علي ال�شليمان

»جزء في اتباع ال�سنن واجتناب البدع«

لل�سياء المقد�سي

الحمد هلل وحده وال�سلة وال�سلم على من ل نبي بعده، اأما بعد:

فهذه ورقة في بيان الخلل الواقع في مطبوعة كتاب الحافظ �سياء الدين المقد�سي 
♫ )جزء في اتباع ال�شنة واجتناب البدعة( من ن�سر دار ابن كثير بدم�سق، ون�سخته 
الخطية في المكتبة الظاهرية، وقد ح�سل في ترتيب اأوراقها نوع ا�سطراب - واإن 

كانت الن�سخة تامة بحمد اهلل - وهي في 13 ورقة.

وقد حاول المحققان اإ�سلحها وترتيبها ولكن لم يوفقا في ذلك، فجاء الكتاب 
ا على عقب]1[! راأ�ساً

الخلل واإعادة ترتيب الأوراق، فجعلت  اإ�سلح هذا  المولى �سبحانه  ي�سر  وقد 
ال�سواب]2[..  على  مرتبة  الخطية  الن�سخة  معه  واأرفقت  هيئة جداول،  على  العمل 

واهلل الموفق.

]1[  ناهيك عن الإقحام في الن�س وال�ستدراك على الحافظ ومحاكمته اإلى المطبوع!
ا ومقابلاً على اأ�سله، فاللهم ي�سر واأعن. ]2[  واإن ي�سر اهلل ن�سرت الن�س على هيئته ال�سحيحة مرتباًا وم�سّححاً
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و�شف املطبوع
مو�شعها يف املخطوطرقم ال�شفحة

19 - 2٦�س
ق)79(، ق)83( حتى �س11

يف  و�سيورده   ،])3  -  1( رقم  �سورة  ]انظر:  الورقة  باقي  ترك  وقد 
مو�سع اآخر ]انظر: �سورة رقم )4([

27 - 35�س يف و�سط 
ال�سفحة، اأي مع نهاية الأبيات

ق)80 - 82(، مع ملحظة اأنه قد ترك بداية ق)80( ]انظر: �سورة 
رقم )3([

35 - 75�س

 - من: )83/ظ( �س11 ]وهو الكلم الذي تركه يف �س2٦، انظر: 
�سورة رقم )1، 2، 4([

الأول  ال�سطر  ن�سف  ]اأخذ  الأول  ال�سطر  و)80(  ق)90(  اإىل:   -  
فقط، وهو ما تركه �س27، انظر: �سورة رقم )٦ - 9([

ق7٦91�س

الرتتيب ال�سحيح للجزء

املخطوط
اإىلمناإىلمناإىلمناإىلمن

ق)91/و(ق)82(ق)80(ق)90(ق)83(ق)79(

املطبوع
اإىلمناإىلمناإىلمناإىلمن

�س7٦�س35 )�س10(�س27�س75�س35 )�س11(�س2٦�س19
  البداية                                                       النهاية

ق = ورقة املخطوط �س = ال�سفحة �س = ال�سطر 

 - فالترتيب ال�سحيح للمخطوط هكذا: ق)79( ثم ق)83 - 90( ثم ق)80 
- 82( ثم ق)91/و(.

 - وترتيب المطبوع هكذا: يبداأ بـ �س19 حتى 2٦ ثم �س35 )�س11( حتى 
�س75 ثم �س27 حتى �س35 ثم �س7٦
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�سورة رقم )3(
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�سورة رقم )5(

�سورة رقم )٦(
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�سورة رقم )7(

�سورة رقم )8(
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�سورة رقم )9(
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مقالات رمضانية

مجموعة مقالات كتبها الدكتور عبدالحكيم الأنيس

بساتين العبادات.	 

رمضانيات.	 

رمضان مدرسة الحياة.	 

الإمام ابن الجوزي ورمضان.	 

مقامة وداع رمضان لابن الجوزي.	 

عيد السيوطي.	 

مع العلم في العيد.	 
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ب�ساتين العبادات

ِمْن رحمة اهلل تعالى بنا اأْن نّوَع لنا العبادات، وعّدَد الطرَق المو�سلَة اإليه، وما اأ�سبه 
ذلك بالب�ساتين المتنوعة التي يتميز كلُّ واحد منها بلوٍن خا�سٍّ من الأزهار والثمار.

ومن العبارات المتداولة: هلل طرائق بعدد اأنفا�س الخلئق.

دها. ع العبادات وتعدُّ ولعل من معانيها ما بداأُت به من تنوُّ

َمْن  بال�سلة، ومنهم  له  يفتح  َمْن  فمنهم  ال�سلف م�سداَق ذلك،  �سير  في  ونجد 
يفتح له بال�سيام، ومنهم بالحج، ومنهم بال�سدقة، ومنهم بالذكر، ومنهم َمْن يجمع 

له ذلك كله، وهكذا...

، و�سائٍم، وتاٍل،  وكذلك تعددْت اأحواُل العلماء والُعّباد ِمْن بعد، فهم بين م�سلٍّ
ٍق، ومتفّكٍر، وداٍع، ومعلٍِّم... وذاكٍر، ومت�سدِّ

ومن اللطائف التي حكاها ال�سيُخ عبُدالوهاب ال�سبكي عن اأبيه العلمة تقي الدين 
علي ال�سبكي قوله:

»واأّما ال�سوم فكان يع�سُر عليه، لم اأره ي�سوم غير رم�سان، و�ست من �سوال، ويوم 
عرفة وعا�سوراء.

َم تواظُب على �سوم �ست من �سوال؟ ـِ قلت له: ل

فقال: لأنها تاأتي وقد اأدمنُت على ال�سوم.

وما كان ذلك اإل لحّدة ذهنه، واتقاد قريحته، فكان ل يطيق ال�سوم، وقد مات 
في ع�سر الثمانين بالحدة، وربما كان يقعد والثلج �ساقٌط من ال�سماء، وهو على راأ�سه 

طاقية.

وكان يقول: ال�سام توافقني اأكثر من م�سر، لبردها.

وي�سكن ظاهر البلد �ستاء و�سيفااً.
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من  ياأكل  بل  البيت،  طعام  ي�ستوي  اأن  اإلى  ال�سم�س  طلعت  اإذا  ي�سبر  ل  وكان 
ال�سوق، وما ذلك اإل ل�سهره بالليل، مع حدة ذهنه، فيجوع ِمْن طلوع ال�سم�س، ول 

يطيق ال�سبر، ثم اإذا اأكل اجتزاأ بالعلقة من الطعام، والي�سير من الغذاء...«.

واأدركُت على هذا رجل �سالحااً عابدااً، عالي الهمة... كان كثير العبادة، وتلوة 
القراآن، والذكر، وال�سلة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص كل يوم األوفااً موؤلفة...

وكان ل يدع قيام الليل �سيفااً ول �ستاءاً اأبدااً...

ومع ذلك كان ال�سوم ي�ستدُّ عليه جدااً...

وكانت امراأة من اأهل بيته تنوُح على رحيل ال�سهر، وكان ل يرى ما تراه، ويقول: 
اإن اهلل لم ي�ساأ اأن تكون الفري�سُة اأكثر من �سهر...

ال�سبر على الجوع، وربما  ي�ستدُّ عليه  اآخر كان  ال�سالحين رجلاً  واأدركُت من 
ح�سر ولئم فاخرة فيقول: هاتوا لي ك�سرة خبز، وقطعة جبن.

ثم اإذا جاء الطعام - باأ�سكاله واأنواعه - لم يمد يده اإليه!

وكانت عبادُة العلمة ال�سيخ عبدالكريم المدر�س البغدادي تعليم العلم - مع اأنَّ 
له اأورادااً كان يداوم عليها بعد �سلة ال�سبح - ...

: اأخ�سى األ اأوؤجر في التدري�س لأنه اأ�سبح هواَي ومتعتي... ومع ذلك فقد قال مرةاً

َبان التكريتي - يقول:  وكان اأحُد �سيوخنا الأجلء - وهو ال�سيخ عبدالكريم الدَّ
فري�ستان لم تجبا علي: الزكاة والحج.

والفقيُر يقول: قد منَّ اهلل علي، واأكرمني باأداء الأركان كلها، ودخلُت الب�ساتين 
الخم�سة...

ون�ساأل اهلل القبول...
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رم�سانيات

• ذكرى عالم:	

في )12( من رم�سان �سنة 597 هـ )اأي قبل 840 �سنة( ُتوفي في بغداد ال�سيخ 
ا خرجْت فيه ع�سرات الألوف  ا م�سهوداً اأبو الفرج ابن الجوزي، وكان ت�سييُعه يوماً
من محبيه، واأفطر اأنا�س من �سدة الحر! وُدِفَن في مقبرة الإمام اأحمد )في الكاظمية 

اليوم(.

وعدَّ  ُدفن،  حيث  وُدِفنْت  يهواها،  ال�سيخ  كان  جارية  ُتوفيْت  وليلة  يوم  وبعد 
البغداديون هذا ِمْن كرامات ال�سيخ!

وتَرَك بعَدُه ذرية منها ابُنه يو�سف الذي اأ�سبح من كبار رجال الدولة العبا�سية.

)ويو�سف قتله هولكو مع الخليفة الم�ستع�سم، هو واأبناوؤه الثلثة، وكانوا علماء 
نبغاء(.

وانت�سرت موؤلفات ابن الجوزي في اآفاق الدنيا...

وما زال النا�ُس ينتفعون بها...

 .♫

* * *

• ال�شيخ الإمام محمد اأنور �شاه الك�شميري )1352 - 1292( والقراآن:	

قال تلميُذه ال�سيخ يو�سف البنوري:

)وكان يتلو القراآَن في رم�سان بغاية تدبُّر.

ا]1[ ِمْن بعد �سلة الفجر اإلى الأ�سيل في جزٍء واحٍد.  ا قميطاً فكان ُيم�سي يوماً

]1[  اأي كاملاً تامااً.
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وربما كان يقُف في اآيٍة عدَة �ساعات يمري اأخلَف فكِره.

ل في بع�س الُم�سكلت حتى يبلغ اإلى درك البحر  وربما كان يبقى �سنين في التاأمُّ
فُيخرج اللآلى المكنونة.

وكان ِمْن �سريِف داأبِه اإذا عنَّ له ُم�سكٌل ِمْن م�سكلته يتوّخى لحله اأ�سفاَر اأعياٍن 
من الأمة الذين لهم عنايٌة قويٌة باأمثاِل هذه العوي�سات، فاإْن فاَز ب�سيٍء اأحاَل عليه في 

مذكرته.

ل، فاإذا �سنَح له �سانٌح  واإل فكان ُيطيل الفكر، وُير�سل النظر، وُيبعد الغوَر والتاأمُّ
اأو بدا بارٌح قّيده، فاجتمعْت في »مذكرته الخا�سة بالقراآن« مادٌة جّمٌة غزيرٌة(]1[.

 * * *

• منجزات علمية في رم�شان:	

كنُت ن�سرُت في هذا الموقع بتاريخ 2014/7/10م مقالاً جمعُت فيه طائفة من 
الكتب التي األّفها اأ�سحاُبها في رم�سان اأو فرغوا منها فيه، وُي�ساُف عليها:

- »ُمثير العزم ال�ساكن اإلى اأ�سرف الأماكن« لبن الجوزي، فرغ منه في الع�سر 
الأو�سط من رم�سان �سنه 553هـ.

في  منه  فرغ  1171هـ(،  )ت:  ال�سبراوي  محمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  »ثبت«   -
اأواخر رم�سان �سنة 1142هـ.

- »اأبو هريرة راوية الإ�سلم و�سّيد الُحفاظ الأثبات« للأ�ستاذ عبدال�ستار ال�سيخ، 
وقد فرغ منه في دبي ليلة عيد الفطر �سنة 1423هـ. 

 * * *

بهم  وي�سلي  الن�ساء -  �سيما  – ل  ليالي رم�سان  في  الأ�سرة  يجمع  اأبي  كان   -  

]1[  نفحة العنبر في حياة اإمام الع�سر ال�سيخ اأنور �س 39.
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التراويح.

ل اأن�سى تلك الليالي في باحة البيت تحَت عري�ِس العنب، والن�سيُم يهبُّ علينا.

* * *

- من مفكرة ليلة رم�شانية:

ا! واأطال اإطالة  الليلة كان ل ُبدَّ من مفارقة الإمام في قنوت الوتر، فقد لحَن كثيراً
ومرة  الجمع،  ب�سيغة  يدعو  مرة  وكان  رابط،  بينها  يربُط  ل  باأدعيٍة  وجاء  منكرة، 

ب�سيغة المفرد!

* * *

ن )باك�شتاني( ف�شلى... - غاب الإماُم وتقدم الموؤذِّ

قراأ في الوتر المعوذتين ثم الإخل�س! وقراأ )كفوا اأحد( ب�سكون الفاء، ونبهُته 
بلطٍف فقال: هَي هكذا في الم�سحف!

* * *

- م�شلٍّ ي�شاأل: 

على  الت�سوي�س  في  وت�سبََّب  وُج�سائه،  برائحته  اآذاني  رجٌل  جانبي  اإلى  وقف 
خ�سوعي وح�سوري، فهل لي اأْن اأنتقل من مكاني في ال�سف اإلى مكاٍن اآخر؟

الجواب: نعم.

* * *

- �شوؤال:

ا بين الفاتحة وما يقروؤه بعدها،  اأنا �سافعي وبع�ُس الأئمة ل يدُع في التراويح فراغاً
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اأو يقراأ اآية واحدة، فهل لي اأْن اأقلد َمْن ل يقراأ الفاتحة؟

الجواب: نعم.

 * * *

�شوؤال:

هل عليَّ اإخراج زكاة الفطر عن اأ�سرتي؟

بد«: الجواب: قال �ساحُب »الزُّ

فطرُته عليه  الــحــرُّ  وفـــطـــرُة الــــذي عــلــيــه مــوؤنــُتــهوالم�سلُم 

* * *

ُيكثروا  اأن  التراويح  �سلة  في  كاملاً  القراآَن  يقراأون  ل  الذين  الأئمة  اأن�سُح   -

ا في  ا وا�سحاً ا �سريعاً ا على الُم�سلين، واأثراً ا كبيراً ور المكية فاإنَّ لها وقعاً من قراءة ال�سُّ

اندماجهم بما ي�سمعون. 

* * *

- للعالمة عبدالحي اللكنوي )ت: 1304هـ( كتاٌب مهمٌّ بعنوان:

)ردع الإخوان عن ُمْحدثات اآخر جمعة رم�سان(.

�سنة  ببيروت  الإ�سلمية  الب�سائر  دار  في  مكي  مجد  ال�سيخ  بعناية  مطبوع  وهو 

1420هـ.

* * *
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رم�سان مدر�سة الحياة

بماآ�سي اأزْل  ولم  جــاَء  والقلُب من ذنبي اللجوِج ُيقا�سيرم�ساُن 
النا�ِس؟ما لي اأ�سوُم عن الطعاِم الم�ستهى لحوِم  ِمْن  اأكــلاً  واأطيُل 
والخّنا�ِس!ويطوُف غيري في حدائِق طاعٍة بالو�سوا�ِس  واأطوُف 
خلواِتهم في  الليِل  اأهــُل  اإينا�ِس!ويقوُم  وعــن  ــٍر  ذك عن  ـــاُم  واأن
رااً وت�سجُّ تاأففااً  النهاَر  الأغل�ِس!اأم�سي  في  النفحاِت  واأ�سيُِّع 
اآ�سنااً الخواطِر  دفَق  اأرى  لي  اإح�سا�سيما  �ساكنااً  التبّلَد  واأرى 
بالغنى قــوٌم  البعِث  يــوَم  بالإفل�ِس؟اأيجيء  واأجيُء  �سعيهم،  ِمْن 
ِمْن خجٍل هنالك را�سي؟هل يرفعون روؤو�َسهم ِمْن فخرهم واأحطُّ 
بداِرهم حّل  رم�ساُن  اإذا  بالأنفا�ِسكانوا  التفريط  على  �سنوا 
فما مالاً  غيُرهم  يحر�ُس  كان  بــالــحــّرا�ــِساإْن  ــْمــر  ــُع ال لغير  ـــوا  ان
لبا�ِس�ساموا وقاموا وا�ستقاموا واغتنوا بخيِر  التقوى  من  وغــدْوا 
والأرجا�ِسُبْعُد الم�سارِق والمغارِب ُبْعُدهم الأدنا�س  ربقِة  عن 
قيعانهم عــن  ــاُء  ــب الأن بغرا�ِسَبَلغْتهُم  لها  طمعااً  فت�سابقوا 
ين�سونه فما  ــٌب  ذن م�سى  النا�سيواإذا  ِمْن خوفهم واأنا الجهوُل 
وح�ساَبهم وقوَفهم  القرطا�ِسيتخيلون  في  عملوه  ما  وجميُع 
َعَبراُتهم ـــٍة  رّق مــن  بهم  ـــاإذا  تهمي، ول يبكي الَغفوُل القا�سيف
ربهم بــطــاعــِة  اأبــــدااً  ــم  ــه ــاُت واأما�سياأوق معمورٌة  اأ�سباُحهم 
عنَدهم فــوؤاَدك  وانظر  الجّل�ِسجاِل�ْسهُم  مــن  مقتب�ٌس  فالمرُء 
اإْن النا�ِس  كوؤو�ِس  في  و�ُسّم  الكا�ِس�سهٌد  مديَر  فانظْر  خالطَتهم 
اأم اأنَت ِمْن �ُسمِّ المفا�سِد حا�سي؟اأترى �ستح�سو ال�سهَد ِمْن اأخيارهم
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الإلبا�ِس؟ولكل �سحٍب في الحياة لبا�ُسُهم في  فكرَت  قد  اأتــراك 
بحالهم عليك  �سحَبُتهم  بقيا�ِس�ستعود  اإذن  وقاي�سهم  فانظْر 
خال�ٍس ــُدرٍّ  ِب ــَدرااً  َم ت�ستري  بالما�ِس؟هل  ِمْن فحمهم  ت�ستري  اأو 
اأ�سا�ِسفا�ستيقظي يا نف�ُس واقتربي من الـ بــنــاَء  ــدري  ــت واب اأبــــراِر 
المقبا�ِسوخذي من ال�سهِر الف�سيِل و�سيلةاً ــن  م واقــتــبــ�ــســي  هلل 
فاأقبلي الحياِة  مدر�سُة  الآ�سيرم�ساُن  الـــدواَء  منه  وا�ستلهمي 
ـــدودٌة فـــتـــزّودي ـــع للأ�سدا�ِساأيــــاُمــــُه م الأخما�َس  ت�سربي  ل 
�ساعاتِه في  الــقــراآَن  ما ا�ستقِت يا نف�سي اإلى الِمدرا�ِس؟وتدار�سي 
الأكيا�س في نه�ساِتهم الأكيا�ِسكوني مع  مــع  والدنيا  فالديُن 
َتِقفينها �ساعٍة  ِمْن  هل  نف�ُس  )هل في وقوفك �ساعةاً من با�ِس(؟يا 
مت�سّليااً قلُتُه  اأنــا  مــا  قلُت  للأجرا�ِسمــا  الأجــرا�ــُس  ُتقَرُع  ل 
وانتهي �سروِدك  ِمْن  وثوبي  اليا�ِسفِثبي  �سنو  فالكفُر  تياأ�سي  ل 
ليلٍة اأوَل  نف�ُس  يــا  ــري  ــذكَّ ــسِوت ــا� الأرم ــّدفــي  ب �َسَترْينهال 
حفرٌة اأو  ــٌة  رو�ــس اإمــا  ق�سطا�ِسوالقبُر  في  اهلل  عند  وال�سعُي 
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الإمام ابن الَجـوزي ورم�سـان

ل �سك اأنَّ الإماَم اأبا الفرج ابن الجوزي البغدادي )510 - 597هـ( كان ُيولي 
�سهر رم�سان اهتمامااً زائدااً، ومن ذلك عقُده مجال�س الوعظ، وقياُمه ب�سلة التراويح، 

ون�ساُطه العلميُّ في رم�سان، وعن رم�سان، واأبيُِّن هذا فيما ياأتي:

* * *

كان لل�سيخ في رم�سان ن�ساٌط وعظيٌّ وتعبديٌّ كبيٌر، قد تتبَّعُت ما حكاه هو عن 
مجال�سِه الوعظيِة، و�سلِة التراويِح في تاريخه »الُمنتظم في تاريخ الملوك والأمم« 

وخرجُت بهذه الأخبار:

- في غرة رم�سان �سنة 5٦7هـ تكلَّم في مجل�سه بالَحْلبة]1[، فتاَب على يديه نحو 
مئتي رجل، وَقَطَع �سعوَر مئة وع�سرين منهم]2[.

- في رم�سان �سنة 570هـ َوَقَفْت )َبَنْف�سه(]3[ ِجَهُة]4[ الخليفة الم�ست�سيء باأمر اهلل 
مدر�سةاً و�سلََّمتها اإلى ابن الجوزي، وفي ليلة �سبع وع�سرين منه كانت الختمة فيها، 

قال ال�سيخ: 

ل  ما  الأ�سواء  من  فيها  فُعلِّق  وع�سرين،  �سبع  ليلة  المدر�سة  في  ختمُتنا  »كانت 
ُيح�سى، واجتمع من النا�س األوٌف كثيرة، فكانْت ليلة م�سهودة«]5[.

- في رم�سان �سنة 571هـ كان َيعقد مجال�س الوعظ تحت المنظرة بباب بدٍر 
من اأبواب دار الخلفة العبا�سية.

ث ال�سيُخ عن ذلك فقال:  وتحـدَّ

]1[  باب ِمْن اأبواب بغداد، في موقع مقبرة الغزالي اليوم.
]2[  المنتظم )197/18(.

]3[  )َبَنْف�سه( ا�سم فار�سي يعني زهرة البنف�سج. اأفاده ال�سيخ نظر الفاريابي.
]4[  ُتطلق »الجهة« على الزوجة، وعلى الحظّية.

]5[  المنتظم )215/18(.
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»وما زالت المجال�س تحت المنظرة بباب بدٍر اإلى اآخر رم�سان.

وُلب�س  البلد،  انزعج  قد   - بيوٍم  هناك  مجل�سنا  قبل   - رم�سان  اآخر  في  وكان 
ال�سلح، واختلفت الأراجيف، فانق�سع الأمُر اأنَّ اأمير الموؤمنين اأ�سابته �سفراُء من 

ال�سوم، فتكلمُت تحت المنظرة، ف�سكن البلد. 

ثني َمْن يلوذ بخدمة اأمير الموؤمنين قال: ح�سر يومئذ الإماُم عندك المجل�س  فحدَّ
، ولول �سدة حبِّه لك لما ح�سر، لما كان اعتراه من الألم. متحاملاً

ثني �ساحُب المخزن قال:  وحدَّ

كتبُت اإلى اأمير الموؤمنين في كلٍم كنت ذكرته: هل وقَع ما ذكره فلٌن بالغر�س؟

فكتَب اأميُر الموؤمنين: ما على ما ذكرُه فلٌن مزيٌد«]1[.

- وفي 11 من رم�سان �سنة 572هـ ُطِلَب منه اأْن يجل�َس في دار ظهير الدين اأبي 
بكر بن العطار �ساحِب الَمخزن، ففعل.

يقول: 

»وح�سَر اأميُر الموؤمنين، واأُِذَن للعوام في الدخول، فتكلمُت، واأعجَبهم حتى قال 
لي ظهيُر الدين: قد قال اأميُر الموؤمنين: ما كاأنَّ هذا الرجَل اآدميٌّ لما َيقدُر عليه من 

الكلم«]2[.

ر هذا في 25 منه، يقول ال�سيُخ:  وتكرَّ

َم بجلو�سي في دار �ساحب الَمخزن، فجل�سُت وح�سَر اأميُر الموؤمنين، واأُِذَن  »ُتُقدِّ
للعوام في الدخول، فتكلمُت بعد الع�سر اإلى المغرب، وبتنا في الدار تلك الليلة مع 

جماعٍة من الفقهاء، فجرْت مناظراٌت اإلى ن�سف الليل«]3[.

]1[  المنتظم )221/18(.

]2[  المنتظم )230/18(.

]3[  المنتظم )231/18(.



1٦41٦5

- وفي �سعبان �سنة 573هـ �ُسلِّم اإلى �سهر ال�سيخ »م�سجٌد« كبيٌر اأن�ساأه الخليفة 
اأْن  الجوزي  ابن  ال�سيخ  من  ُطِلَب  رم�سان  ليالي  اإحدى  وفي   ، فائقةاً عمارةاً  َر  وُعمِّ

ي�سلِّي فيه بالنا�س التراويح، ف�سلَّى، وكان الزحام كثيرااًاً]1[.

دار  في  يجل�س  اأن  منه  ُطِلَب  )573هـ(  ال�سنة  هذه  من  رم�سان  من   5 وفي   -
�ساحب المخزن، وازدحم النا�ُس حتى غلق الباب، وكان اأميُر الموؤمنين حا�سرااً.

ثم ُطِلَب منه مجل�س اآخر في 21 من رم�سان، فتكلَّم على تلك ال�سفة اأي�سااًاً]2[.

- وفي مفتتح �سنة 574هـ َعَقَد مجل�س الوعظ في »مدر�سته« بدرب دينار فكان 
وتاب  طائلة]3[،  ثلثون  ْت  وُق�سَّ الأبواب،  غلقت  حتى  الحدِّ  عن  خارجااً  الزحاُم 

خلٌق من الُمف�سدين]4[.

* * *

وبهذه ال�سنة )اأي:574هـ( ينتهي هذا التاريخ »الُمنتظم«، وقد ذيَّل ال�سيُخ عليه 
َل  اه »دّرة الإكليل« اإلى �سنة 590هـ،]5[ ولكْن لم ي�سْل اإلينا]٦[، ولو و�سَ بكتاٍب �سمَّ

لراأينا اأخبار ن�ساطاته وجهوده في هذه المرحلة.

* * *

- وتوفي ال�سيخ ليلة الجمعة الثالث ع�سر من رم�سان �سنة )597هـ(]7[.

ومن ن�ساطاته العلمية في رم�سان اأنه:

- في الع�سر الأو�سط من رم�سان �سنه 553هـ األَّف كتابه »ُمثير العزم ال�ساكن اإلى 

]1[  المنتظم )239/18(. 
]2[  المنتظم )239/18(. 
]3[  يريد ال�سعوَر الطويلة. 
]4[  المنتظم )250/18(.

]5[  انظر مراآة الزمان )ج8ق1�س353(. 
]٦[  هذا ح�سب الظاهر اإلى الآن، واهلل اأعلم بما يكون في الُم�ستقبل.

]7[  انظر مراآة الزمان )114/22 - - 115(.
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اأ�سرف الأماكن«]1[.

- وفي رم�سان �سنة 57٦هـ فرَغ ِمْن تاأليف كتابه »غريب الحديث«]2[.

* * *

، واأحكامااً وف�سائل في كتبه الآتية: وقد تكلَّم على رم�سان وال�سيام فر�سااً ونفلاً

- زاد الم�سير في علم التف�سير]3[.

- نوا�سخ القراآن]4[، وعنوانه: عمدة الرا�سخ في معرفة المن�سوخ والنا�سخ.

�سوخ ِمْن علم النا�سخ والمن�سوخ]5[. وهو مخت�سر من  - الُم�سّفى باأكفِّ اأهل الرُّ
الأول.

- اإعلم العالم بعد ر�سوخِه بحقائِق نا�سخ الحديث ومن�سوخه]٦[.

الحديث]7[.  المن�سوخ من  بمقدار  والتحديث  الفقه  في  الر�سوخ  اأهل  اإخبار   -
وهو مخت�سر من الأول.

- الحدائق]8[.

- درء اللوم وال�سيم في �سوم يوم الغيم]9[.

- الت�سديقات لرم�سان]10[.

]1[  انظر فيه )353/2(.
]2[  انظر فيه )513/2(. وقد و�سل اإلينا هذا الكتاب بخطه، ون�سخُته الآن في الزاوية النا�سرية في المغرب.

]3[  انظر فيه )184/1 - 194(.
]4[  انظر فيه �س )1٦٦ - 178(.

]5[  انظر فيه �س )17(.
]٦[  انظر فيه )317 - 332(.
]7[  انظر فيه �س )83 - 94(.

]8[  انظر فيه )239/2 - 284(.
]9[  طبع بتحقيق ال�سيد جا�سم الدو�سري.

]10[  ذكره �سبُطه في ترجمته له في "مراآة الزمان" )ج8ق2�س488( ط الهند، و)99/22( ط الر�سالة العالمية، ول 
ُتعرف له ن�سخة.
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- وداع رم�سان]1[.

- التب�سرة]2[.

- ب�ستان الواعظين وريا�س ال�سامعين]3[.

- النُّور في ف�سائل الأيام وال�سهور]4[.

الدين«  علوم  »اإحياء  مخت�سر  وهو  ال�سادقين.  وُمفيد  القا�سدين  منهاج   -
للغزالي]5[.

- اأحكام الن�ساء]٦[.

- التحقيق في اأحاديث التعليق]7[. وهو في اأحاديث الأحكام.

وَذَكَر الأحاديَث الواهية والمو�سوعة في ال�سيام في كتابيه:

- العلل الُمتناهية في الأحاديث الواهية]8[.

- المو�سوعات من الأحاديث المرفوعات]9[. 

وغيرها.

]1[  وقد وفقني اهلُل لتحقيقه ون�سرِه، و�سدرْت طبعته الأولى �سنة 1432هـ - 2011م عن دائرة ال�سوؤون الإ�سلمية 
والعمل الخيري بدبي، والثانية �سنة 1437هـ - 201٦م، والثالثة �سنة 1438هـ - 2017م. 

]2[  انظر فيه المجل�س ال�ساد�س وال�سابع والثامن من الطبقة الثانية )70/2 - 111(.
]3[  انظر فيه المجل�س الثالث ع�سر وهو مجل�س طويل �س )295 - 32٦(.

]4[  انظر فيه المجال�س الخم�سة الأولى )الورقة2 - 22( ِمْن ن�سخة نافذ با�سا في ال�سليمانية. وقد وفقني اهلل لتحقيقه، 
�س 35 - 73 من المطبوع.

]5[  انظر فيه كتاب اأ�سرار ال�سوم ومهماته )181/1 - 19٦(، وقد اأورد الأحكاَم فيه على مذهب الإمام اأحمد. 
]٦[  انظر فيه البابين الرابع والثلثين والخام�س والثلثين �س )231 - 238(.

]7[  طبع ومعه »تنقيح التحقيق للذهبي« انظر )273/5 - 451(.
]8[  انظر فيه )529/2 - 5٦3(.
]9[  انظر فيه )543/2 - 581(.
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لبن الجوزي مقامة "وداع رم�سان" 

بعنوان:  كتاٌب  )ت:597هــــ(  البغدادي  الجوزي  ابن  الفرج  اأبــي  )للإمام 
رم�سان،  وداع  في  المقامة  هذه  منها  مقامة،  خم�سين  وي�سم  »المقامات«]1[، 
راأيُت  وقد  رم�سان«،  »وداع  ر�سالته  غير  وهي  والثلثون،  الثالثة  فيه:  وت�سل�سلها 

خدمتها واإخراجها لُتقراأ في هذه الأيام.

يوم  منها  وفرغ  ا،  يوماً وثلثين  اأربعة  في  الفرج  اأبو  ال�سيخ  اأن�ساأها  والمقامات 
الأربعاء رابع �سوال �سنة �سبع و�سبعين وخم�س مئة )577( بالمدر�سة ال�ساطئية ِمْن 
باب الأَزج ببغداد]2[، وهذا يعني اأنه كان ي�ستغل بها في �سهر رم�سان من تلك ال�سنة، 

ولعله كتب هذه المقامة في اأخريات اأيام ال�سهر.

وهو ُي�سّمي بطلها: »اأبا التقويم«، ويريد به العقَل كما جاء في مقدمته.

وقد اعتمدُت في اإخراج هذه المقامة على ن�سخٍة من »المقامات« �سورُتها من 
بن�سخة  �سنة )792هـ(، وقابلُتها  من�سوخة  بور�سه، وهي  المخطوطات في  مكتبة 
الإ�سكوريال، وبالن�سخة المطبوعة بتحقيق الدكتور محمد نغ�س، وبتحقيق الدكتور 
علي جميل علي مهنا في اأطروحته للدكتوراه، بحيُث اأ�سبحْت اأقرَب اإلى ال�سحة 

اإْن �ساء اهلل تعالى(.

]1[  وقد ُي�سّمى: "المقامات الجوزية في المعاني الوعظية".
]2[  وهو المكان نف�سه الذي األف فيه كتابه "الخواتيم".
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المقامة الثالثة والثالثون 

في وداع رم�سان

اإليَّ عبدي، فقلُت: اطلْب لي رجلاً يح�سر  َر  ، اأح�سِ اأهلَّ رم�ساُن فقمُت عِجلاً
ِمْن �سوف، ونعٌل مخ�سوف، فقلُت: مثل  عندي، فقال: ههنا �سخ�ٌس عليه مئزٌر 
هذا بالخير مو�سوف، فدخل فاإذا به اأبو التقويم، فلِحَقني ِمَن الفرِح ما اهلُل بِه عليم، 

ِنف، واعتنقُتُه اعتناَق اللِم الأِلف.  فتلقيُتُه تلقَي الُبْرِء الدَّ

وقلُت له: اأفطْر عندي هذه الأيام، اأحياك اهلُل األَف عام. 

فقال: مثُلك َمْن حاَز ثواَب �سومي، فقلُت: اأنا الذي فاَز بهذا وقومي. 

فكان طوَل النهار يبثُّني ذكَر العلوم، وفي الليل يحثُّني اأْن اأقوم. 

فقلُت له: ما الحكمُة في ت�سريِع ال�سوم، واهلُل غنيٌّ عن تجويِع القوم؟ 

فقاَل: اأذاَق الغنيَّ في هذا ال�سهر، ما يذوُقُه الفقيُر طوَل الدهر، ليحثَّه بم�ساواتِه 
على موا�ساتِه.

ر ُعرَي الفقراِء الكرام.  ي عند الإحرام، ليذكِّ وكذلك اأمَر بالتعرِّ

لحة؟ فقال: اإنما العتكاف �سمحة.  قلُت: فاأيُّ �سيٍء في العتكاِف من الَم�سْ

ثم قال: 

عام.  غام، عن الِجماع والطَّ لي�س ال�سوُم �سوَم جماعِة الطَّ

اإنما ال�سوُم �سوُم الجوارح عن الآثام. 

و�سمُت الل�ساِن عن ف�سوِل الكلم. 

وغ�سُّ العيِن عن النظِر اإلى الحرام. 

وكفُّ الكفِّ عن اأخِذ الُحطام. 
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ومنُع الأقداِم عن قبيِح الإقدام. 

ويحك: 

ُر.  مَّ اإنَّ المطلوَب من ال�سوم التقلُُّل لَي�ْسبق الُم�سَ

، فيقُف َجَمُل  وهم]1[ َي�ستوفون وقَت الإفطاِر الِحْمل، ويجعلون ال�ّسحوَر علوةاً
التعبُّد. 

المراُد من التجويع ُخلوُف الفم، والذي عنَدهم ُج�ساُء التُّخم، ُي�سبحون وِبهم 
ٌم، ومن الماِء َبَغٌر.  من الطعاِم َب�سَ

جاعوا بالنهار وما يفهمون كيف �ساموا، و�سبعوا بالليل فناموا وماقاموا!

حوُر قد �ُسِرَع؟ قلُت: لو كان ال�ّسبع قد ُمِنَع، لما كان ال�سُّ

ما  بمثل  فُيْردفون  وتمرة،  رغيفااً  الإفطار  وقَت  تناولوا  رّبما  ال�سلُف  كان  قال: 
وا به ُعْمرة. حجُّ

فوقَف على الباب �سائٌل فقال: انظْر في اأمرِه، فَمْن فّطَر �سائمااً فله مثُل اأجرِه.

ر. ْر، فبه على النوم تنت�سِ فلما اأفطرنا قال: قلِّْل واخت�سِ

فلّما �سلينا التراويَح نام، وقال: خيٌر ِمْن هذه]2[ �ساعُة القيام]3[.

فلّما ذهَب ن�سُف الليل اأيقظني، وقال: احفْظ هذا الوقَت ول تقْل: اأحفَظني.

ويحك:

اُحه. هذا ال�سهُر ربيُع التقى، وقد فاَح قدَّ

رم�سان يو�سُف الزمان، في عيِن يعقوب الإيمان.

]1[  اأي العوام الذين ل يعرفون حكمة ال�سوم.
]2[  �سقطت )هذه( من عدد من الن�سخ، فا�سطرب المعنى.
]3[  جعلها محمد نغ�س في طبعته: "خذ من �ساعة القيام"!
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ا، فما رجَع ب�سُرُه اإل بقمي�ِس يو�سف.  كان ليعقوب اثنا ع�سر ولداً

فقمنا ف�سّلينا ما ق�سى اهلُل لنا، ثم ا�ستغفرنا فانتقلنا اإلى الخيف ِمْن ِمنى. 

د. ُد ما ل ُيْر�سِ ر ُيْن�سِ ف�سمَع الُم�سحِّ

فقاَم ي�سيح، بكلٍم ف�سيح:

يا اأرباَب الأربعين الأوله:

يا اأهل الخم�سين الثانية:

يا اأهل ال�ستين الثالثة:

يا اأ�سحاَب ال�سبعين: 

دنا ال�سباح.

قولوا للغافِل ال�سقي: ما اأقلَّ ما قد بقي؟!

فلما كان في الليلة الثانية انثنى يقول:

يا م�سطجعين على فرا�ِس الك�سِل: اقعدوا رحَمكم اهلل.

يا اأ�سحاَب الأربعين: 

كلوا ِمْن طعام الجد، وا�سربوا دموَع الأ�سف، بارَك اهلُل عليكم.

يا اأرباَب الخم�سين: 

تناولوا ِمْن طعام ال�ستغفار ولو ُلقمة، وا�سربوا ِمْن دمِع الأ�سِف ولو ُجْرعة.

يا اأهل ال�ستين: 

تداَركوا اأمَركم، فقد دنا ال�سباح.

فلما جاءت الليلُة الثالثُة غّيَر العبارة، ونادى بلفظ اإ�سارة:

�ساَح ُمْم�سُك قنديِل الأمل، لروؤية فجِر الأجل: دنا ال�سباح. 
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وكنُت اإذا انتبهُت َيعظني، واإذا رقدُت ُيوقظني.

ْت اأنه كان األَف يوم. حْت به ُروحي طوَل �سهِر ال�سوم، وودَّ فتروَّ

فلما جاء الع�سُر الأخيُر �سّمَر عن الذيل، وجدَّ في التعبُّد طوَل الليل، باأنيٍن يقلق، 
وحنيٍن ُيحرق، و�سعداَء تخرق، وكان ُيخفي اأكثَر اأمرِه وَي�ْسرق.

فزاحَم بعبادتِه الأولياَء الأفراد، وتحّرى بكثرِة تعبُّدِه الليالي الأفراد.

وكان يقول: 

ُه الُم�سيء.  رم�ساُن كالخاتم، وليلُة القدر ف�سُّ

فكنُت اأوافقُه اإذا قدرُت، واإذا عجزُت عن اإِ�سعاده انحدرُت. 

فلما جاءْت ليلة العيد تقلقَل للوداِع وقال: 

رم�ساُن قد نَزَع م�سارَب الإقامِة للرحيل، فما بقي اإل �ُسرادُق الخا�س.

فقلُت له: هل اإلى ا�ستدراِك الفارِط �سبيٌل؟

هِد. بْت له جماعة، ل، بل َمْن اأدركه في التَّ�سَ فقال: َمْن اأدرَك مع الإماِم ركعة ُح�سِ

واعجباًا: 

نِة: اأحواُلَك ُت�سِبُه �سهوَر ال�سَّ

ماُلَك في باِب الإيثار »الُمحّرم«.

فر«. كر »�سَ وقلُبَك من الذِّ

وهواك و�سهواُتك »ربيعان«.

وكّفاَك في الَبْذل »ُجَماَديان«.

و�َسْمُعَك عن المواعِظ »رجب«.

َك في �سبابِه »�سعبان«. وهمُّ
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فابِن في هذا ال�سهر بالنَّدم، ما قد َوهى وانهدم.

فلما خرج الخلُق اإلى َمَن خلَق يوَم العيد، لب�َس الَخَلَق واأخَذ في الأنا�سيد:

ُه؟ ُجَرعاقالوا: غدا العيُد ماذا اأنت لب�سُ ُحبَُّه  �ساٍق  خلعُة  فقلُت: 
تحَتهما  ثوباَي  هما  و�سرٌّ  والُجمعافقٌر  الأعياَد  اإلَفه  َيرى  قلٌب 
يوَم التزاوِر في الثوِب الذي ُخِلعااأحرى الملب�ِس اأْن تلقى الحبيَب بها
اأملي يا  غبَت  اإْن  ماأتٌم  لي  والعيُد ما كنَت لي َمراأى وُم�ْستَمعا]1[الدهُر 

فراأى النا�َس يتبخترون في ثيابهم، فقال: ما عنَدهم خبٌر ِمْن ثوابهم.

اإْن كانوا ُقبلوا فاأين ال�سكُر؟

واإْن كانوا ُطردوا فاأين الحزُن؟

ثم اأن�سد:

وا وقد فِرحوا ال�سمِدالنا�ُس بالعيد قد �ُسرُّ والواحِد  به  فرحُت  وما 
اأعايُنكم ل  اأنـــي  تيقنُت  �سُت طرفي فلم اأنظْر اإلى اأحِد]2[لــّمــا  غمَّ

ثم طرَب فأنشد:

ا عــيــداً لـــي  ـــَت  ـــن ك مـــا  ـــمـــا اأ�ــــســــنــــُع بـــالـــعـــيـــِد؟اإذا  ف
ــــي قــلــبــي ــــَك ف ـــــرى حــــبُّ ــاِء فــي الـــُعـــوِد]3[ج ــم ــْري ال ــَج ك

ثم قال:

وُيوقُن بالوعيِد وما ا�ستعدَّ لبا�سِه. يا َمْن يفرُح في العيد بلبا�سِه، 

َن الحال، فكيف تغيَّرَت في �سوال؟ كنَت في رم�سان َح�سَ

]1[  اأن�سدها ال�سبلي كما في "لطائف المعارف".
]2[  لل�سبلي كما في "النور" للموؤلف.
]3[  لل�سبلي كما في "النور" للموؤلف.
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ثم جاَل وقال:

ُه َعْن�سُ المهاِمَه  َتطوي  راكباًا  ِر�سايا  فتريِه ر�سرا�َس الح�سا ُمَتَر�سْ
الَغ�سى �سكاَن  اهلُل  ــاَك  رع �سابلِّْغ  ُمَعرِّ َت  عَر�سْ اإْن  التحيَة  مّني 
نا وودُّ ال�سياِم  �سهُر  انق�سى  باٍق على مرِّ الليالي ما انق�سى]1[وقل 

وبِه فان�سرَف، فتعلقُت بثوبه فوقَف، فقال:  ثم اأخَذ في �سَ

يا وليَّ محبتي مالك، اأَما بلغَت ِمْن �سحبتي اآمالك؟

ا. فقال: موعُدنا  ْل بالع�ساء الم�سحى. وَجَعلْت دموعي تن�سُح ن�سحاً فقلت: �سِ
عيُد الأ�سحى.

يقوُل في  ف�سمعُتُه  ه، وتبعتُه خطواٍت  اأمرِّ ِمْن  عُت  فتجرَّ الوداع  كاأ�َس  ناولني  ثم 
ه: َممرِّ

والقلُب مني عن اللذاِت منحرُفعيدي مقيٌم وعيُد النا�ِس من�سرُف
خلُف منهما  مالي  قرينان  طوُل الحنين وعيٌن دمُعها يِكُف]2[ولي 

ثم جعلُت اأعدُّ الأياَم والليالي بالع�سر، اإلى اأْن راأيُت هلَل الع�سر. 

فاإذا به قد اأقبَل اإلينا ليلَة العيد، و�سلََّم علينا ِمْن بعيد. 

ثم قال:

قد اأحَرَم القوُم عن الحلِل، فاأْحِرموا اأنتم عن الحراِم.

يب ولكلٍّ ما نوى، فاحذروا اأنتم ِمْن ِجيِف الهوى. ُهم من الطِّ منعوا اأنف�سَ

فقلُت له: هلمَّ اإلى المنزل، فقال: بالمقابِر الليلَة اأنِزل.

]1[  الأبيات في "التب�سرة" للموؤلف ِمْن غير ن�سبة.
]2[  لل�سبلي كما في "النور" للموؤلف.



174175

راأيُت كلَّ َمْن ماَت له عزيٌز ي�سرُب عند القبِر خيمة، فاأنا اأندُب مع القوم قلبي.
ثم اأ�ساَر اإلى اأهل القبوِر وقال: 

كم لهم ديوٌن في ذّمة الكرام]1[ كلما طالْت اأياُمها َرَبْت! 
فاأقام وقال: ل براح، وجعَل يبكي اإلى ال�سباح، ويتقلقُل تقلقَل �سكران ِبراح.

فلما طلَع الفجُر رحُت اإلى الُم�سّلى وراَح، وراأى النا�َس قد تزينوا فقال: الدنيا 
ملح العيد، واإنما ت�سلُح للأطفال. 

ل تقفنَّ في الطريق على لهو، فما تاأمُن فوَت ال�سلة. 
بادْر اأَجلاً ما تدري متى يفجاأُ؟ ف�سلُة العيِد بل اأذان. 

ة الوعيد.  ما اأراَك تنَزعُج ل�سدَّ
َق بغُل الُكو�س]2[.  األَف الدَّ

ما يق�سعرُّ القلُب للمعا�سي. 
م.  اأِن�َس الذّباُح بالدَّ

لو علمِت النحائُر اأين المذهُب ما تبختَرْت في الطريق. 
وء.  لقد دلَّها الوقوُف في غير مرعى على خبيئة ال�سَّ

اأ�سبحْت بباب الملك، واأم�سْت في بيِت النَّفاط]3[. 

]1[  في ن�سخة بور�سه: الكرم.
]2[  هكذا في ن�سخة بور�سه، والإ�سكوريال، وربما كان الدق فيها: الزق. 

واأثبتها الدكتور محمد نغ�س: األف الدق بغل المكو�س. وقال: »في ح: الزق، وفي جميع الن�سخ: الكوؤو�س ]كذا 
قال وفيه نظر[، ولعلها ما اأثبتناه«.

الخمر، والعل والعلل محركة  الكوؤو�س. وقال: »الزق  بعل  الزق  األف  الدكتور علي جميل علي مهنا:  واأثبتها 
ا«.  ال�سربة الثانية اأو ال�سرب بعد ال�سرب تباعاً

»العباب  في  كما  ب«  ُمَعرَّ ّي  فاِر�سِ ْبُل،  الطَّ  :  - بال�سم   - »والُكْو�ُس  الكو�س،  وال�سواب:  خطاأ،  وهذا  قلت: 
الفاخر«. وكاأن المعنى اأنَّ البغل الذي يحمُل الطبَل األَف �سوَت الدق عليه فل يوؤثر فيه. ويوؤيد هذا �سياُق الكلم، 

فهو يذكُر اأثَر الإلِف والعتياِد في تهوين الأ�سياء.
ولعل  المنير".  "الم�سباح  في  كما  والنجار.  كالخباز  حرفة  لأنه  النَّفط؛  رامي  بالت�سديد:  فعال  على  اُط"  "النَّفَّ   ]3[
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فار]1[ الجاِزر.  عها في المطاعم كان النُّحوُل يدفُع �سِ ولول تو�سُّ

تاهلل لقد اأِمن النِّ�سو ما وقَع بَبْخِت الَبخاتي]2[. 

فلما راأى الذبائَح، قال: واعجباًا ِمْن تفاوِت الرجال! 

ُيقال للخليل: اْذَبح ولَدك فُي�سِجعه للذبح، وُيقاُل لقوٍم: اذبحوا بقرةاً )فذبحوها 
وما كادوا يفعلون(]3[. 

ُيخِرُج اأبو بكر]4[ المال حتى يتخلل، ويبخُل ثعلبة بالزكاة]5[. 

يجوُد حاتم بقوته، وي�سنُّ الُحباِحُب ب�سوء ناره]٦[. 

وكذلك التفاوت في الفهوم:

ْحبان« اأف�سُح متكّلم، »وباِقٌل« اأقبح ِمْن اأخر�س.  »ف�سَ

وكذلك التفاوت في الأماكن: 

فـ »زرود« ت�سكو العط�س، و«البطائُح« ت�سيُح الغَرق. 

فقلُت له: هذا يوُم فرٍح واأنت تبكي! فاأن�سد:
لفرحٍة فطٍر  يوِم  في  ل  ته�سُّ كما ه�سَّ الرجاُل ول اأ�سحىيقولون: 
ُمحّرٌم ال�سروَر  اإنَّ  لهم:  على عاقٍل اأم�سى بذي الدار اأو اأ�سحىفقلُت 

المق�سود هنا النفاط الذي يخدم في ُدور الملك. يقول الموؤلُف في كتابه "�سيد الخاطر": "اإن قرب الموؤمنين 
من الخالق على قدر حذرهم في الدنيا، ومنازلهم على قدرهم، فما منزل النفاط كمنزل الحاجب، ول منزل 

الحاجب كمكان الوزير".
]1[  �سكاكين.

]2[  نوع من الإبل معروف. كما في "تهذيب الأ�سماء واللغات".
]3[  من �سورة البقرة، الآية 71.

]4[  ال�سديق.
]5[  حديث بخل ثعلبة بالزكاة �سعيف. وانظر اإذا �سئت: "ثعلبة بن حاطب ال�سحابي المفترى عليه".

]٦[  الُحباحب: كان رجلاً بخيلاً فكان ل يوقد نارااً بليل كراهية اأن يراها راء فينتفع ب�سوئها، فاإذا احتاج اإلى اإيقادها 
فاأوقدها ثم ب�سر بم�ست�سيء بها اأطفاأها، ف�سربت العرب بناره المثل، وذكروها عند كل نار ل ينتفع بها. كما في 

"الزاهر" )151/2(.
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قلُت: فهذا البكاء الذي قد آذى، ملاذا؟ فقال: 

ا ْر به فرحاً للعيِد والفرِح؟قالوا: َغَدا العيُد فا�ستب�سِ فقلُت: مالي وما 
بَعْقوتي]1[، وغراُب البيِن لم ي�سِحقد كان ذا والهوى لم ُيْم�ِس نازُله
ولم الَمنوُن  ِقْرني  تخترْم  لم  َيْغُد ال�ستاُت على �سْملى ولم يُرِحاأياَم 
مت�سٍع غيُر  قلبي  بعَدك  من�سرِحواليوم  غيُر  و�سدري  ي�سرُّ  لما 
ُموِنَقٍة خ�سراَء  في  قــاَم  على �سفا جدوٍل بالُع�سب متَّ�سِحوطائٍر 
�سجٌن اأنــه  ولــول  ـــاَح  ون ينِحبكى  لم  المعّنى فيك  قلبي  ب�سجو 
ُيخلفُه لي�س  ــٌد  وْع وبينك  َرِحبيني  مطَّ غيُر  وعهٌد  المزاِر  ُبْعُد 
ــرٌة دائ قَدحيفما ذكــرُتــك والأقــــداُح  باكيااً  بدمعي  َمَزجُت  اإل 
مقتَرِح]2[ول �سمعُت ب�سوٍت فيه ِذكُر نوى كلَّ  عليِه  ع�سيُت  اإل 

ثم ودَّعني وتّولى، وترَك الهمَّ لقلبي يتولّى.

* * *

تف�سير غريب المقامة:

م من الطعام، والَبَغر من الماء]3[.  الَب�سَ

و�َسحبان]4[ كان ِمْن اأكبر الف�سحاء، وباقل: �سده. 

بني]5[(.  اأحفَظني: اأغ�سَ

* * *

]1[  الَعْقَوُة والَعَقاُة: ما حول الدار والمحلة. والمق�سود: لم ينزل بي.
]2[  للح�سن بن اأحمد بن الحجاج )ت: 391هـ(. انظر ترجمته في »المنتظم«. 

ْرُب بل ِري. ]3[  ال�سُّ
]4[  ابن وائل.

]5[  تف�سير الغريب لي�س في ن�سخة بور�سة.
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عيد ال�سيوطي �سنة 898هـ

ِمْن موؤلفات العلمة جلل الدين ال�سيوطي المهمة: »التف�سيُر الُم�سند، وي�سّمى: 
ها. ترجمان القراآن«، وهو ِمْن كتبه التي اأتمَّ

في  وال�سبعين،  الثامن  النوع  في  القراآن«  علوم  في  »الإتقان  كتابه  اآخر  في  قال 
معرفة �سروط المف�سر واآدابه: 

ا فيه تفا�سيُر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال�سحابة، فيه ب�سعة ع�سر األف  »وقد جمعُت كتاباًا م�سنداً
حديث، ما بين مرفوٍع وموقوٍف، وقد تمَّ - وهلل الحمد - في اأربع]1[ مجلدات، 

و�سميُته: ترجمان القراآن.

على  تحتوي  طويلٍة  ق�سٍة  في  المنام  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  ت�سنيفه  اأثناء  في  واأنا  وراأيُت 
ب�سارٍة ح�سنٍة«]2[.

وقال في مقدمة كتابه »قطف الأزهار في ك�سف الأ�سرار«: 

القراآن  علوم  في  بالنظر  عليَّ  َمنَّ  قد   - الحمد  وله   - �سبحانه  اهلل  فاإنَّ  »وبعد: 
منها  �سّتى  كتباًا  تعلُّقاتِه]4[  في  �سنَّفُت  حتى  ودقائقه]3[،  اأ�سراره  وتتبُّع  وحقائقه، 
التف�سير الملقب »ترجمان القراآن«، وهو الوارد بالإ�سناد المت�سل عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
واأ�سحابِه الذين �ساهدوه وتلقوا منه الوحي والتنزيل، و�سمعوا منه التف�سير والتاأويل، 
وقد تمَّ - وهلل الحمد - في خم�س مجلدات، وهو م�ستوعٌب لغالب اآيات القراآن، 

ِمْن غير اأْن اأذكَر فيه �سيئاًا عن التابعين، ول َمْن بعَدهم«]5[.

وقال في »تدريب الراوي«: 

]1[  كذا هنا، و�سياأتي في مو�سعين اأنه في خم�س مجلدات.
]2[  الإتقان )222/4(. ولم َيذكْر هذه الروؤيا.

]3[  تحّرفت في كتاب "ال�سيوطي وجهوده في علوم القراآن" �س 249 اإلى: وقائعه.
]4[  تحّرفت في المطبوع اإلى: تعليقاته. والذي في المخطوط: تعلقاته. وهو ال�سحيح.

]5[  قطف الأزهار �س 89.
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»قد اعتنيُت بما ورَد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص في التف�سير، وعن اأ�سحابِه، فجمعُت في ذلك 
، في اأكثر ِمْن ع�سرة اآلف حديث«]1[.  كتاباًا حافلاً

* * *

ثم اخت�سَره )اأعني ترجمان القراآن( في »الدر المنثور في التف�سير الماأثور]2[«.

ونقراأ في مقدمته: 

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  الم�سنُد عن  التف�سيُر  القراآن« وهو  »ترجمان  كتاب  األّفُت  »لّما 
واأ�سحابه - ر�سي اهلل عنهم - وتمَّ بحمد اهلل في مجلدات، فكان ما اأوردُته فيه من 
ج منها واردات، راأيُت ق�سوَر اأكثر الهمم عن تح�سيله،  الآثار باأ�سانيِد الكتِب الـُمخرَّ
ورغبَتهم في القت�سار على متون الأحاديث دون الإ�سناد وتطويله، فلخ�سُت منه 
ا بالعزو والتخريج اإلى كل كتاٍب  راً ا فيه على متن الأثر، م�سدَّ هذا المخت�سر، ُمقت�سراً
بمنِّه  ور،  والزُّ الخطاأ  من  ويع�سمه  الأجور،  لموؤلفه  ي�ساعف  اأن  اأ�ساأُل  واهلَل  معتبر، 

وكرمه اإنه البرُّ الغفور«]3[.

وقد فَرغ من تبيي�سه في يوم عيد الفطر من �سنة )898(]4[.

وهذا يعني اأنه كان يعمل فيه قبل هذا التاريخ، وِمْن ذلك في �سهر رم�سان.

وكان في التا�سعة والأربعين ِمْن عمره. 

* * *

وقد ذكَر ال�سيوطي هذين الكتابين في ر�سالته »فهر�س موؤلفاتي« فقال:

ا. ا كباراً - الدر المنثور في التف�سير الماأثور. في اثني ع�سر مجلداً

]1[  تدريب الراوي �س 194.
]2[  هذا ال�سحيح في العنوان، ولي�س بالماأثور.

]3[  الدر المنثور )9/1(.
]4[  الدر المنثور )702/8(.
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- التف�سير الم�سند، وُي�سّمى: ترجمان القراآن. خم�س مجلدات«]1[.

راأيُت  حتى  الأ�سل؟  من  اأكبر  المخت�سُر  يكون  فكيف  هذا،  اأ�ست�سكُل  وكنت 
الجواَب عليه عند الدكتور حازم �سعيد حيدر اإذ يقول: 

دون  الأحاديث  من  والموقوف  المرفوع  على  فيه  اقت�سر  الم�سند  تف�سيره  »اإنَّ 
ا معزوة اإلى التابعين فَمْن بعدهم،  المقاطيع، بخلف كتابه »الدر المنثور« فاإنَّ فيه اآثاراً

ع الكتاب وكبر حجمه، مع اأنه اخت�ساٌر لتف�سيره الم�سند«]2[.  مّما اأّدى اإلى تو�سُّ

ا، بل فيه اإ�سافات كثيرة.  ا مجرداً اإذن لم يكن عمله في »الدر المنثور« اخت�ساراً

* * *

وقد رجَع فيه اإلى م�سادَر كثيرٍة ذكَرها هو في اأول التف�سير قبل المقدمة، وو�سَلْت 
اإلينا هذه القائمة في بع�س النُّ�سخ، واأولها: »ذكُر وفيات الأئمة الـُمخّرج ِمْن كتبهم 
فبلغ  فيها  ذكَرُه  ما  وعددُت  عليه«،  وطالعُته  كتبِهم  ِمْن  راأيُتُه  وما  التف�سير  هذا  في 

ا. )2٦٦( م�سدراً

وقد قام الدكتور حازم �سعيد حيدر بتحقيق هذه القائمة في بحٍث �سّماه: »مقدمة 
تف�سير الدر المنثور بين المخطوط والمطبوع«.

اأكثر من  وكان الدكتور عامر ح�سن �سبري قد تتبَّع م�سادَره، وبلغ العدد عنَدُه 
)400( م�سدر]3[.

غير  ِمْن  م�سادَرُه  ال�سيوطي  ذكَر  فهل  الت�ساوؤل،  يثير  العدد  في  التفاوُت  وهذا 
ا على الأهم، اأم رَجَع اإلى كثيٍر منها بالوا�سطة فلم يذكرها؟ راً ا�ستق�ساٍء ُمقت�سِ

]1[  انظر بهجة العابدين �س 175.
َر في "مجلة البحوث والدرا�سات القراآنية"،  ]2[  انظر بحثه "مقدمة تف�سير الدر المنثور بين المخطوط والمطبوع"، ُن�سِ
ال�سادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة الم�سحف ال�سريف، العدد الأول، ال�سنة الأولى، المحرم 1427هـ، �س 

.174
َر في مجلة كلية الآداب  ]3[  انظر بحثه "م�سادر جلل الدين ال�سيوطي في كتابه الدر المنثور في التف�سير بالماأثور" ن�سِ

بجامعة الإمارات �سنة 1408هـ - 1988م �س 195.
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ثم  اأولاً  الكتاب  مقدمَة  كتابتِه  اإلى  يرجُع  ذلك  اأنَّ  �سعيد  الدكتور حازم  يحتمل 
اأثناء التاأليف وقَف على م�سادر اأخر فنقَل منها دون الإ�سارة اإليها في المقدمة، فاأّدى 

ذلك اإلى ت�ساعِف م�سادرِه عّما �ساقه]1[.

وقد راأيُت نقولاً اأخذها من كتاب »الُعجاب في بيان الأ�سباب - اأ�سباب النزول« 
ْح، ولهذا مو�سٌع اآخر.  لبن حجر، ولم ُي�سرِّ

* * *

العملين  بعد  مجددةاً  عنايةاً  المنثور«  »الدر  في  ال�سيوطي  م�سادر  اإيلَء  واأقترُح 
الجليلين للدكتور عامر ح�سن �سبري والدكتور حازم �سعيد حيدر، وِمْن ذلك درا�سة 
مقارنة بين القائمتين: قائمة الموؤلف وقائمة الدكتور عامر، وترتيب هذه الم�سادر 
ا مّما  على ح�سب عدد مراِت ذكِرها؛ لنرى اأبرَز الم�سادر التي اأفاد منها، فاإّن كثيراً

ُذِكَر لم ينقْل منه اإل الي�سير.

ول ُبدَّ من القول باأنَّ ال�سيوطي قاَل حين ذَكَر ابَن اأبي الدنيا: »له مئة ُم�سنَّف]2[، 
راأيُتها«.

اأبي الدنيا في قائمة الدكتور عامر فبلغْت )٦0( كتاباًا،  وقد اأح�سيُت كتَب ابن 
المئِة كلِّها في هذا  اأخَرَج من  اأنه  اأنه راأى مئَة ُم�سنٍَّف له، ل  َد  ال�سيوطي ق�سَ فلعلَّ 

ا.  الكتاب، وعلى هذا ينخف�ُس رقُم الم�سادر في قائمته اإلى )22٦( م�سدراً

* * *

]1[  انظر بحثه "مقدمة تف�سير الدر المنثور بين المخطوط والمطبوع" �س 179 - 180.
]2[  م�سنفات ابن اأبي الدنيا اأكثر من ذلك.
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وبعد: 

ا اإذ اأنجَز فيه تبيي�َس هذا الكتاب  ا بهيجاً فلقد كان عيد ال�سيوطي �سنة )898( عيداً
العظيم الذي يقول عنه ال�سيُخ عبُدالحي الكتاني: 

ه واأبهَته واأ�سكَته، وَمْن لم يطالعه اأو طالَع منه حريفات  »وَمْن طالَعُه بتمعٍن اأده�سَ
ا، ولو �سكَت َمْن ل يعلُم ل�سقط الخلف«]1[. انتقَد وا�ستمرَر ما يراُه غيُرُه حلواً

ولطالما �ساألُت نف�سي: ترى كيف األََّف ال�سيوطي هذا الكتاب، وما الطريقة التي 
�سلكها في جمع مادته وت�سنيفها؟]2[

ا]3[.  ♫ وجزاه عن العلم والدين خيراً

]1[  فهر�س الفهار�س )1018/2 - 1019(.
]2[  اأما منهجه في الكتاب فُينظر فيه:

- "م�سادر جلل الدين ال�سيوطي في كتابه الدر المنثور في التف�سير بالماأثور" للدكتور عامر ح�سن �سبري �س 193 
.195 -

- و"ال�سيوطي وجهوده في علوم القراآن" للدكتور محمد يو�سف ال�سربجي - ♫ - �س 25٦ - 270.
]3[  طبع "الدر المنثور" عدة طبعات، اأّما "ترجمان القراآن" فل ُتعرف له ن�سخة!
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مع العلم في العيد

اإذا تغلغَل حبُّ العلم في القلب كان هو الراحة وال�سعادة والأُن�س، ولم َيملك المرُء 
عنه انفكاكااً ل في جمعٍة ول في عيد، وقد وجدنا ِمْن تعلُِّق العلماِء بالعلم و�سْرِف 
اأوقاِتهم فيه، واغتناِم العمر في خدمتِه وبثِِّه عجائَب، وِمْن ذلك ا�ستغاُلهم بالتاأليف 
في الأعياد، وهي عادة ما تكون اأوقاتااً م�سروفة في الراحة والعطلة، واأ�سرُب على 

ذلك هذه الأمثلة:

	 من كتب الحنفية: “خزانة الأكمل في الفروع” - في �ست مجلدات - لأبي 
يعقوب يو�سف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي، َذَكَر فيه اأنَّ هذا الكتاب محيٌط 
بُجلِّ م�سنَّفات الأ�سحاب بدءااً بالكافي للحاكم، ثم بالجامعين، ثم بالزيادات، ثم 
الم�سائل،  وعيون  الطحاوي،  و�سرح  والكرخي،  والمنتقى،  زياد،  لبن  بالمجرد 

وغير ذلك، واتفقْت بدايُته يوم عيد الأ�سحى �سنة 522هـ]1[.

الأف�سنجي  البخاري  اللوؤلوؤي  داود  بن  محمد  بن  محمود  المحامد  ولأبــي   	
)ت:٦17هـ( كتاب بعنوان: “حقائق المنظومة” �سَرَح فيه منظومَة الن�سفي في الخلف، 

ه يوم عيد الأ�سحى �سنة ٦٦٦ ببخارى]2[. مكث في جمعه اأكثَر من �سبع �سنين، واأتمَّ

	 ومن الكتب الم�سهورة كتاب “تهذيب التهذيب” ل�سيخ الإ�سلم الحافظ اأحمد 
ابن حجر الع�سقلني )ت:852هـ(، وقد جاء في اآخره: “فرغنا منه يوم عيد النحر 

�سنة اثنتي ع�سرة وثماني مئة«.

واأقام في عمله ثماني �سنين اإل �سهرااً واحدااً]3[.

ولل�سيخ عبد الرحمن بن محمد الب�سطامي )ت:858هـ(: “الأدعية المنتجة   	

]1[ ك�سف الظنون )702/1(.
]2[ ك�سف الظنون )18٦8/2(.
]3[ ك�سف الظنون )1511/2(.
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والأدوية المجربة” وهو مخت�سر في و�سف الدواء، األّفه ليلة عيد الفطر �سنة 838، 
ورّتبه على خم�سة اأبواب، كلها في الطاعون، اأوله الحمد هلل اللطيف بعباده]1[.

	 وللإمام الحافظ جلل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي )ت:911هـ( 
“الدر المنثور في التف�سير الماأثور”، وقد جاء في اآخره )852/15(: “قال موؤلِّفه 
)♫( وتقّبل اهلل منه �سنيَعه: فرغُت من تبيي�سه يوَم عيد الفطر �سنة ثمان وت�سعين 
وثماني مئة، والحمد هلل وحده، و�سلى اهلُل على �سيدنا محمد واآله و�سحبه و�سلم 

ت�سليمااً كثيرااًاً اإلى يوم الدين...«.

	 ومن الكتب المالكية: “الدر النثير على اأجوبة اأبي الح�سن ال�سغير” )هو علي 
ابن محمد بن عبد الحق الزرويلي(، جمعها اأبو �سالم اإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
ق اأبواَبه  اأبي بكر الت�سولي التازي، المعروف بابن اأبي يحيى، ورّتَب الكتاَب ون�سَّ
عليه  ع  وو�سَ �سجلما�سة،  قا�سي  ال�سجلما�سي  علي  بن  هلل  بن  اإبراهيم  �سالم  اأبو 

تقييدات، وفرغ من تاأليفه يوم عيد الأ�سحى �سنة 900هـ]2[.

	 ولل�سيخ �سم�س الدين محمد القوه�ستاني )ت في حدود �سنة 950هـ(: “�سرح 
مقدمة ال�سلة” فرغ منه يوم العيد �سنة 949هـ]3[.

	 وللقا�سي اأحمد بن نا�سر المخلفي )ت:111٦هـ(: “اأرجوزة العيد”]4[.

	 ومن اأخبار العلم في العيد: قراءُة )الُم�سل�سلت( الخا�سة بالعيد، فيه، و�سماُعها.

الُم�سل�سلت”  “الأحاديث  كتاب  575هـ(  )ت:  الإ�سبيلي  خير  ابُن  ذكر  وقد 
الم�سجد  في  عليه  مني  قراءةاً  عنه -  اهلل  بها - ر�سي  “حّدثني  العربي وقال:  لبن 
الجامع باإ�سبيلية، عمره اهلُل بالإ�سلم، بين المغرب والع�ساء، والعيديات منها في يوم 

]1[ ك�سف الظنون )50/1(.
]2[ فهر�س ما لم ُيفهر�س من مخطوطات المكتبات الخا�سة المغربية )�سمن المكتبة ال�ساملة(.

]3[ ك�سف الظنون )1802/2(.
]4[ معجم الموؤلفين )192:2(.
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عيد الأ�سحى”]1[.

ثم ذكر كتابااً اآخر فقال:

»الأحاديث الُم�سل�سلت، تخريج ال�سيخ اأبي القا�سم عبد العزيز بن بندار بن علي 
ال�سيرازي، عن �سيوخه رحمهم اهلل، حّدثني بها �سيُخنا اأبو الح�سين عبد الملك بن 
محمد بن ه�سام بن �سعد القي�سي ♫، قراءةاً مني عليه بجامع مدينة �سلب، عمره 
اهلُل بالإ�سلم، ع�سي يوم عيد الأ�سحى من �سنة 549، و�سل�سلُتها معه على �سروطها 

المذكوره فيها...”]2[.

عزوز  ابن  المكي  محمد  ال�سيُخ  الأ�ستاُذ  كتب   1329 �سنة  العيد  يوم  وفي   	
التون�سي الم�سل�سَل به اإلى ال�سيخ عبد الحي الكتاني ق�سدااً - كما قال المجاز - ]3[.

ومن الموؤلّفات الحديثية التي حملْت ا�سم العيد:

	 تحفة عيد الفطر لزاهر بن طاهر ال�سحامي )ت: 533هـ(، مخطوط في مكتبة 
مكة المكرمة برقم )190/15(، وهو مذكوٌر في “ك�سف الظنون” )370/1(.

	 وذكر له “تحفة عيد الأ�سحى” في “برنامج الوادي اآ�سي” �س 2٦3.

	 ولعبد ال�سمد بن عبد الوهاب ابن ع�ساكر الدم�سقي )ت:٦8٦هـ(: “اأحاديث 
عيد الفطر”]4[.

الحديث  في  “التغريد  1205هـ(:  )ت:  بيدي  الزَّ مرت�سى  محمد  وللحافظ   	
الُم�سل�سل يوم العيد”]5[.

	 وللحافظ محمد عبدالحي الكتاني )ت:1382هـ(: “الطالع ال�سعيد اإلى المهم 

]1[ فهر�سة ما رواه عن �سيوخه �س175.
]2[ ال�سابق �س )175 - 17٦(.

]3[ انظر: فهر�س الفهار�س )879/1(..
]4[ الأعلم )11/4(.

]5[ ذكره الكتاني في “فهر�س الفهار�س” )294/1 و 537(.
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من الأحاديث الُم�سل�سلة بيوم العيد”]1[.

الُم�سل�سلت  كتب  في  ذكٌر  العيدين  يوم  في  بالتحديث  الُم�سل�سل  وللحديث 
الجامعة، ومن ذلك: “جياد الُم�سل�سلت” للحافظ ال�سيوطي �س187 - 192، 
و”الجواهر المكللة في الأحاديث الُم�سل�سلة” للحافظ ال�سخاوي �س 7٦ - 83.

اأبواب  من  بباب  ال�ستغال  في  اأي�سااًاً  تدخُل  العيدين  خطبة  اأنَّ  البيان  عن  وغنيٌّ 
العلم، واإ�ساعته بين الم�سلمين، وتوعية النا�س بما لهم وعليهم.

وراأينا العلماَء يحر�سون على ذكر م�سائل علمية واإر�سادية في مجال�س ا�ستقبالهم 
المهنئين ِمْن طلبهم، وُمحبيهم، ومجاوريهم، وعامة زائريهم، فل َيمرُّ الوقت اإل 

في خيٍر ُيزاد، اأو �سرٍّ ُيذاد.

]1[ ذكره لنف�سه في "فهر�س المفهر�س" )477/1 و 483(.
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المقالت الواردة

مجموعة مقالت وردت للن�سرة ال�سهرية

المقالة الأولى:

نفي ن�شبة »�شرح البردة« اإلى العالمة اأبي �شامة المقد�شي )665هـ(.
الدكتور علي محمد زينو

المقالة الثانية

 من المكتبات ال�شائعة بالجنوب المغربي.
الأ�ستاذ محمد عالي اأم�سكين

المقالة الثالثة:

قيمة ن�شخة في�ش اهلل من »تلخي�ش الم�شتدرك« للذهبي، التي عليها حوا�شي �شبط ابن العجمي.
الأ�ستاذ ح�سين عكا�سة
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نفي ن�سبة »�سرح البردة«

اإلى العالمة اأبي �سامة

عبد الرحمن بن اإ�سماعيل المقد�سي )665هـ(

د. علي محمد زينو

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل، وال�سلة وال�سلم على عبده وم�سطفاه، نبينا محمٍد وعلى اآله و�سحبه 
ومن اهتدى بهداه، وبعد.

حماد  بن  �سعيد  بن  محمد  الدين  �سرف  المادحين  لإمام  »البردة«  ق�سيدة  فاإن 
ال�سنهاجي البو�سيري )٦08 - ٦9٦هـ( من اأ�سهر ال�سعر واأ�سيره، وقد حظيت عبر 
الع�سور من الهتمام باأكبره، حيث عار�سها و�سّطرها و�سَرحها المئات بل الآلف 

من العلماء والأدباء وال�سعراء.

الرحمن  اأبو �سامة عبد  العلمة  الإماُم  اإليه »�َسرٌح« على »البردة«  ُن�سب   وممن 
بن اإ�سماعيل المقد�سي )599 - ٦٦5هـ(؛ حيث َن�سب هذا »ال�سرَح« اإليه حاجي 
خليفة في »ك�سف الظنون« )2/ 1331( في معِر�س �سرده �سروح »البردة«؛ قال: 

و�سرحه العلمة اأبو �سامة عبد الرحمن بن اإ�سماعيل القد�سي، ال�سافعي، المقرئ، 
النحوي، الموؤّرخ، المتوفى �سنة ٦٦5، خم�س و�ستين و�ست مئة. اأوله: »�سبحان 

من اأخفى �سبحات وجهه، بحجاب عجائب الأنوار...« اإلخ.

ووافقه في هذه الن�سبة البغداديُّ في »هدية العارفين« )1/ 525(.

ول ُيلم العّلمتان في هذه الن�سبة؛ اإذ ل ريَب اأنهما اّطلعا على �سيٍء من النُّ�سخ 
ب هذا »ال�سرح« اإلى اأبي �سامة المقد�سي! وقد اهتديُت ببحث  الكثيرة جدااً التي ُتن�سَ

غير م�ستقرٍئ ا�ستقراءاً تامااً اإلى ما يزيد عن ع�سرين ن�سخةاً من هذا »ال�سرح«! منها:
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.)384 c( 1. ن�سخة في المكتبة الرفاعية في ليبزيج، برقم

2. ن�سخة في التيمورية، برقم )420 – �سعر(.

3. ن�سخة في مكتبة ميونيخ، رقم الحفظ: )547(.

4. ن�سخة في المكتبة الوطنية بباري�س، برقم )3/1٦20(.

5. ن�سخة في مكتبة البلدية - الإ�سكندرية، برقم )135 – اأدب(.

٦. ن�سخة في مكتبة قوله - القاهرة، برقم )201/2(.

7. ن�سخة في برن�ستون، برقم )4437(، ُن�سخت �سنة )950هـ(.

8 - 11. اأربع ن�سخ في مكتبة الأ�سد.

12. ن�سخة في مكتبة ملي )المكتبة الوطنية( بطهران )فهر�سها 7/ 2٦(، ُكتبت 
احتمالاً في القرن العا�سر.

13. ن�سخة ثانية في مكتبة ملي )المكتبة الوطنية( بطهران )فهر�سها 10/ 35٦(.

14. ن�سخة في مكتبة لو�س اأنجل�س برقم ) A 750(، ن�سخت �سنة )1002هـ(.

15. ن�سخة في باري�س برقم )3/ 1٦20(.

1٦. ن�سخة في المتحف العراقي برقم )371 – اأدب(.

17 - 20. اأربع ن�سٍخ غيرها في المتحف العراقي.

21. ن�سخة في اأوقاف ال�سليمانية بالعراق برقم )2/ 215(.

22. ن�سخة في دار الكتب الم�سرية، برقم )44٦7 - اأدب طلعت(.

ول اأرتاب في وجود ُن�سخ اأخرى في مكتباٍت ومتاحَف مختلفة.

ولقد لفَتت نظري اأقدمّيُة هذا »ال�سرح« واأولّيُته، حيث كان �سيتبّواأ لو �سّحت 
ن�سبُته اإلى �ساحبه مرتبَة اأقَدم �سروح »الُبردة« على الإطلق، كيف ل؟ وموؤلُّفه لي�س 
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ٌم في الوفاة عليه باأكثَر من ثلثين  معا�سرااً للناظم البو�سيري فح�سب، بل هو متقدِّ
عامااً.

ُيعتَبر  اأنه  وجدُت  »ال�سرُح«  هذا  من  خطية  ن�سخة  من  اأكثر  على  وبالطلع 
اإلى  ويتطرق  بتو�سع،  الغريب  ي�سرح  وهو  والعمق،  الحجم  متو�سطة  ال�سروح  من 
مفردات مادة اللفظ الم�سروح، ويعّرُج اإلى م�سكل الإعراب، ويعتني بالبلغة، وقد 
يذكر بع�س الم�سائل العرو�سية، كما اأنه ُيقّدم المعنى الإجمالي للبيت باأ�سلوب فيه 
نَف�س اأدبي، وعناية بالمح�سنات، وله عناية بنقل ما يتعلق بالنف�س والقلب واأحوالهما 
رة، وهو ُيورد بع�سااً من اأقوال  و�سوؤونهما، في لون �سوفيٍّ ل َيخفى، وتعبيرات متاأخِّ
عن  النقولت  قليل  وهو  الإ�سرائيليات،  وبع�َس  وق�س�سهم،  وال�سالحين  ال�سلف 
العلماء عمومااً؛ مما يفيد اأن ال�سارح ي�سرُح من تلقاء نف�سه، ولي�س اآِخذااً فح�سب، 
واأكَثر المذكورين بال�سم: الغزالي، والقا�سي عيا�س، ثم الزمخ�سري، وذكر كذلك 

ابَن عطاء اهلل ]الأُدمي[، واأبا القا�سم الق�سيري.

]ن�سخة  الأ�ساعرة  مذهب  على  النف�سي  الكلم  ق�سية  اإلى  الموؤلف  تطّرق  كما 
ليبزيج: 83/ اأ[، فدلَّ هذا على اأن موؤلفه اأ�سعري، وقد ظننُت في البداية اأّن هذه 
قرينٌة ُتفيد في تقوية الن�سبة لأبي �سامة المقد�سي المعروِف اأن له في الردِّ على الحنابلِة 

ر�سائل، لكن اأدلّة نفي الن�سبِة التاليَة اأكثُر واأكبر.

مناق�سة ن�سبة »ال�سرح« لأبي �سامة المقد�سي:

عا�س البو�سيريُّ ♫ تعالى ُعمرااً طويلاً   َقريبااً من ت�سعين �سنة، وتذُكر الروايُة 
اأُ�سيب بمَر�ٍس ُع�سال، ثم �ُسفي من هذا المر�س ببَركة نظِمه ق�سيدة »البردة«  اأنه 

كما روى ابُن �ساكر في »فوات الوفيات« )3/ 3٦8 - 3٦9(.

بزمن  البو�سيري  وفاة  قبَل  ح�سل  منه  وال�سفاَء  المر�َس  ذلك  اأن  يظَهر  والذي 
طويل؛ حيث ذكر في »فوات الوفيات« )3/ 3٦9(: اأن البو�سيري قال: 
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اإليَّ واأَخَذها،  اإلى اأن اتَّ�سل بال�ساحِب بهاء الدين ابِن حّنا، فبَعَث  و�ساع المناُم 
�سماَعها هو  الراأ�س، وكان يحبُّ  قائمااً حافيااً مك�سوَف  اإل  ي�سَمعها  اأن ل  وحَلف 

واأهل بيته.

قلُت: 

في  كما  )٦59هـ(  �سنة  حنا  ابَن  الدين  بهاَء  ال�ساحَب  بيبر�س  الظاهُر  ا�ستوزر 
»النجوم الزاهرة في ملوك م�سر والقاهرة« )7/ 108( وا�ستمّر ابُن حنا في وزارِته 
حتى موِت بيبر�س قبَله ب�سنٍة عاَم )٦7٦هـ(، فا�ستوزره بعَده ابُنه النا�سُر حتى مات 
عر البو�سيري المتوّفى �سنة  ابن حنا )٦77هـ(، فالق�سيدُة اإذن لي�ست من اأواِخر �سِ

)٦9٦هـ(.

وفي النتيجة: تكون المدُة التي ُيمِكن نَظريَّااً لأبي �سامَة المقد�سّي اأن ي�سرَح فيها 
التي  اأيام وزارته  الُبو�سيريِّ وابِن حّنا في  َر فيها مع  التي تعا�سَ المدَة  »البردة« هي 

بداأت )٦59هـ( اإلى �سنة وفاِة اأبي �سامة )٦٦5هـ(.

لكن تلك الإمكانيَة النظرية ل تقوم اأمام جملٍة من الأدلة التي ُتقّرُر اأنها ل ت�سحُّ 
ن�سبة هذا »ال�سرح« لأبي �سامة، وهذه الأدلّة هي:

ُرغم  المختلفة،  �سامة  اأبي  ترجمة  م�سادر  في  »ال�سرُح«  هذا  ب  ُين�سَ لم  اأولاً: 
العربية،  فنون  في  بَرَع  واأنه  والأدب،  بال�سعر  اهتماِمه  ُذكر  تراِجمه  في  ثَبت  اأنه 
نةاً في علم العرو�س، و�سنف  ل« الزمخ�سري، ونَظم »اأرجوزة« ح�سَ ونَظَم »مف�سَّ
»�سرحااً« نفي�سااً على »ال�ساطبية«، كما اأنه �سَرح »الق�سائَد النبوية« ل�سيخه علم الدين 
ال�سخاوي )٦43هـ( في مجلَّد، فلو ُعرف عنه �َسرُحه لهذه الق�سيدة الفريدة لُنقل 

ذلك عنه.

ثانيااً: جاء في مقدمة »ال�سرح« ما يفيد اأنه اإبرازة َمزيدة ل�سرٍح �سابق للموؤلف على 
ا اأن ي�سرَح اأبو �سامة »البردَة« اأكَثر من �سرٍح في �ستِّ  »الُبردة«، ومن الم�ستبعد جدًّ
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ر الَوجيزة ال�سابقة. �سنوات، وهي مّدة التعا�سُ

الروايات  ُن�سخ »الُبردة« من فروق  ثالثااً: ُذكر في »ال�سرح« مرارااً ما في بع�ٍس 
كما في ]ن�سخة ليبزيج 70/ ب[، ]72/ اأ[، ]77/ ب[، وو�سوُل عّدة روايات من 

ا. »الُبردة« فيها اختلٌف اإلى اأبي �سامة في هذه المّدة الق�سيرة بعيٌد جدًّ

رابعااًـ وهذا اأقوى الأدلة: نقُل ال�سارِح ِمرارااً عن �ُسّراٍح َقبَله؛ حيُث قال في �سرح 
بيِت »كاأنها الحو�ُس تبي�سُّ الوجوُه به« ]8٦/ ب[: »قال بع�س ال�سارحين«، وقال 
ال�سارحون«، وقال في ]105/اأ[: »من قول بع�س  في ]98/ ب[: »هكذا ذكره 

ال�سراح«.

خام�سااً: ورَدت في ]ن�سخة ليبزيج 100/ ب[ عبارٌة باللغة الفار�سية، ولم ُيعَهد 
عن اأبي �سامة معرفُته بالفار�سية.

بما تقّدَم اأ�ستطيُع القوَل بَيقين: اإنها ل ت�سحُّ ن�سبة »�سرح البردة« اإلى العّلمة اأبي 
»ال�سرح«  ُن�سخ هذا  من  الكثير  بُرغم وجود  ال�سافعي )٦٦5هـ(،  المقد�سي  �سامة 

من�سوبةاً اإليه.

كما اأني لم اأ�سَتطع بعد البحث اأن اأِجَد لهذا »ال�سرح« ن�سبةاً اأخرى اإلى اأحٍد من 
اأهل العلم ُلّقب اأي�سااًاً بـ »اأبي �سامة«، وُظنَّ اأنه العلمة المقِد�سّي.

هذا واهلل تعالى اأعلم

و�سلى اهلل على �سيدنا محمٍد واآله و�سحبه و�سلَّم
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من المكتبات ال�سائعة بالجنوب المغربي
محمد عالي اأم�شكين]1]

من المكتبات النفي�سة التي كانت ت�سد اإليها الرحال للتزود من كنوزها، والنَهل 
من معينها، وال�ستفادة من زادها بال�سحراء: مكتبة ال�سيخ العلم المجاهد الفذ �سيدي 
الم�سطفى ماء العينين. فقد كانت مكتبته م�سرب الأمثال في الكثرة، لحتوائها على 
ال�سو�سي عنها:«وتجمعت  المختار  قال  الفنون،  ال�سرعية، وذخائر  العلوم  م�سادر 
مكتبة  ال�سخمة،  المكتبات  المنوزي:«ومن  وقال  اأعظم خزانة �سحراوية«.]2[  له 
ال�سيخ ماء العينين بن مامين القلقمي ال�سحراوي دفين تزنيت،فاإنها مكتبة عظيمة ل 
تقل عن مكتبة تيمكيدي�ست.....وقد اطلعت على معظم خزانتهم هذه، وراأيت فيها 
من الخطوط ال�سحراوية وال�سنكيطية وال�سو�سية وال�سودانية والفا�سية والمكنا�سية 

والتون�سية والم�سرية والم�سرقية ما عز وجوده ونظيره »]3[. 

اإّل  اأثر  كثير  لها  يبق  اندثرت، وتبدد وجودها، ولم  العظيمة  المكتبة  هاته  لكن 
النزر القليل.

وهناك عوامل، منها اأ�سباب طبيعية وب�سرية، اأدت اإلى هاته الحالة وهي:

 - كثرة تنقلت ال�سيخ وترحاله.

الفرن�سي،]4[ و�سرقتها من قبل الم�ستعمر  اإحراق المكتبة من قبل الم�ستعمر   - 
الإ�سباني، قال الطالب اأخيار:« و�سرقوا منها قدر �ساحنتين كبيرتين كما ثبث لدينا 

بالتواتر«.]5[ 

]1[ باحث مغربي.
]2[  - المع�سول 4/8٦

]3[  - المع�سول327/3
]4[  - انظر ذلك في كتاب علماء واأمراء، للطالب اأخيار188/1

]5[  - علماء واأمراء الطالب اأخيار 189/1
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 - نهب الخزانة والعبث بذخائرها، من قبل المريدين وعوام النا�س، بعد وفاة 
ال�سيخ ماء العينين.

المكتبات  من  والأقارب، وغيرها  المعينية  العائلة  اأفراد  بين  الخزانة  ت�ستت   - 
ماء  لل�سيخ  موؤلف  وفيها  واإل  �سو�س،  في  خا�سة  مكتبة  تجد  تكاد  ل  و  الخا�سة. 
العينين. قال المختار ال�سو�سي ملخ�سااً هذه الأ�سباب:« ثم جلت الأيدي اأي�سااً في 
الودائع، فتبعثر من المتاع والنفائ�س والكتب ما كان عامرااً للأ�سواق زمنااً غير قليل، 
ولم تبق خزانة لم تدخلها كتب ماء العينين في �سو�س كله، فكانت م�سيبة مزدوجة، 
م�سيبة النهب، وم�سيبة تمزق تلك الخزانة النفي�سة التي جمعها ال�سيخ ماء العينين 

واأجداده في قرون، ثم حافظوا عليها«.]1[ 

كالخزانة  بالمملكة،  العامة  المكتبات  روافد  اأحد  العينين  ماء  مكتبة  تعتبر  بل 
العامة، كما ذكر.....«واأغنت المكتبة العامة بعدد من المكتبات الخا�سة من مثل 

مكتبة ماء العينين.«]2[ 

]1[ المع�سول 8٦/4، قلت لي�س في �سو�س فقط،بل وطنيا ودوليا. 
]2[ تاريخ خزائن المغرب �س:1٦7
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قيمة ن�سخة في�ص اهلل من »تلخي�ص الم�ستدرك« للذهبي

التي عليها حوا�سي الحافظ برهان الدين �سبط ابن العجمي

ح�شين عكا�شة

لوحة العنوان ويبدو فيها ك�شط »ال« من كلمة »التلخي�ش«
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م�شدر الن�شخة: مكتبة في�س اهلل با�ستانبول، رقم 294.

عنوان الن�سخة: كتاب تلخي�س الم�ستدرك للذهبي نفع اهلل الم�سلمين به.

عدد الأوراق: 295 ورقة.

ا. عدد اأ�شطر ال�شفحة: 21 �سطراً

بداية الن�شخة: اأول الكتاب.

اأول المخطوط

نهاية الن�شخة: اآخر اأخبار الأنبياء �سلوات اهلل عليهم و�سلمه ومناقبهم.
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نهاية المخطوط، وقد ك�شط بع�شهم كلمة »الأول« ويبدو على اليمين حكم الحافظ �شبط 
ابن العجمي على المقابلة باأنها غير محررة فيها الغلط والت�شحيف

نوع الخط: ن�سخ.

ا�شم النا�شخ: لم ُيذكر.

تاريخ الن�شخ: �ساد�س ع�سر جمادى الآخرة من �سنة ت�سع و�ستين و�سبعمائة.

مكان الن�شخ: لم ُيذكر.

توثيقات الن�شخة: الن�سخة مقابلة على اأ�سلها يدل على ذلك وجود بلغات المقابلة 
على حوا�سي كثير من اأوراقها، اآخرها على حا�سية اآخر حديث، ووجود الدارات 
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حوا�سي  بع�س  في  الم�سححة  اللحوقات  ووجود  حديث،  كل  عقب  المنقوطة 
اأوراقها.

على الن�شخة حوا�ش كثيرة باأقالم مختلفة:

منها: قلم النا�شخ نف�شه، وهي حوا�س كثيرة، اأكثرها اعترا�س على اأقوال الحاكم.

ومنها: قلم الحافظ �شبط ابن العجمي، وهي حوا�س كثيرة فيها فوائد وت�سحيحات، 
في  وكتب  للذهبي،  وترجمة  للحاكم  ترجمة  العنوان  لوحة  على  ال�سبط  وكتب 

ا لما ت�سمنته الن�سخة من الكتب. ال�سفحة ال�سابقة لها فهر�ساً

وعلى اللوحة الأولى تملكان:

الأول: الحمد هلل، من كتب فقير عفو ربه الم�ستغفر من ذنبه الح�سين بن عمر بن 
محمد بن عمر الن�سيبي ال�سافعي القر�سي.

اإبراهيم بن المل اأحمد ال�سهير بابن  اإلى نوبة العبد  اإنه اآل  الثاني: الحمد هلل، ثم 
المل العبا�سي الحلبي، لطف اهلل به وباأ�سوله وفروعه اأجمعين، �سنة )100٦( �ست 

واألف.

فاعتر�س  مقابلة«.  »بلغ  الكتاب:  اآخر  النا�سخ  كتب  فقد  رديئة؛  الن�سخة  هذه 
الحافظ �سبط ابن العجمي عليه بقوله: »كذا ذكر، ولكن مقابلة غير محررٍة، وفيها الغلط 
والت�شحيف، ثم اإني قد اأ�شلحت فيها ما قدرت عليه، واهلل الم�شتعان«. فهذا حكم �سبط ابن 
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العجمي على الن�سخة.

اأنها  لي  فترجح  وغيره  الذهبي  اأ�سل  على  حرفاًا  حرفاًا  الن�سخة  هذه  قابلنا  وقد 
كثيرة  ت�سحيفات  وجدنا  وقد  ا،  جدًّ �سيئة  ووجدناها  الذهبي،  اأ�سل  من  منقولة 
ان«. �سحف فيها مرتين اإلى: »نق�سان«. و�سوبه �سبط ابن  تفردت بها مثل: »ِه�سَّ
العجمي على الحا�سية، ولم نرها تفردت بفائدة غير الحوا�سي، وكثير منها اإنما هو 
ت�سحيح لأخطاء النا�سخ؛ لذلك اأرى اأن هذه الن�سخة ل ت�سيف قيمة جديدة للعمل 

في الكتاب.

الخال�شة اأن الن�شخة رديئة رغم قدمها وُح�شن خطها ووجود حوا�شي �شبط ابن العجمي 
عليها، وقد حكم هو برداءتها.
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ن�سخة من كتاب الفروع البن مفلح بخط مو�سى الكناني

عبد اهلل بن علي ال�سليمان

الفروع البن مفلح، بخط مو�سى بن اأحمد الكناني، نا�سخ المقنع.
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تاريخ الن�سخ: ربيع االآخر )881هـ(: )... في م�ستهل ربيع االآخر من �سهور �سنة 
اأحد! وثمانين وثمان مئة(.

تاريخ المقابلة: ذو الحجة )881هـ؟(

)بلغ مقابلة �سحيحة ح�سب الطاقة واالجتهاد على ن�سخ عديدة، منها:

 - ن�سخة ذكر اأنه نقلها من ن�سخة ن�سخت من ن�سخة الم�سنف، وعليها حوا�سي 
بخط ابن مغلي، ونقلتها منها.
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المرداوي، ونقلتها منها،  الدين  القا�سي عالء   - ون�سخة عليها حوا�سي بخط 
وذكر في اآخرها اأنه قابلها على ن�سخ عديدة.

ف�سح ذلك في رابع �سهر ذي الحجة الحرام �سنة )881هـ؟( والحمد هلل وحده 
و�سلى اهلل على �سيدنا محمد واآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثيًرا(.

وفي الظاهرية ن�سخة لحا�سية ابن ن�سر اهلل على الفروع )�سقطت اأوراقها االأولى 
ا. ففهر�ست خطاأ للحجاوي(. اأذكر انها بخط الكناني اأي�سً
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ن�سخة نفي�سة جدًا من الجزء االأول لكتاب المب�سوط لل�سرخ�سي

عادل بن عبد الرحيم العو�سي

ن�سخة نفي�سة جدا من الجزء االأول لكتاب المب�سوط ل�سم�س االأئمة محمد بن 
اأحمد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي الخزرجي االأن�ساري )ت 490 هـ(.

والن�سخة بخط عبا�س بن اأبي �سالم بن عبد الملك الحنفي )578هــ - 000( 
ن�سخها في �سفر 622هـ بدم�سق عن ن�سخة �سيخ الحنفية جمال الدين اأبو المحامد 
محمود بن اأحمد بن عبد ال�سيد البخاري الح�سيري التاجري الحنفي )ت 636هـ( 

والمن�سوخة في )579هـ(.

والن�سخة مقابلة على االأ�سل المنقول عنه.

ثم قوبلت ثانية في عدة مجال�س اآخرها عام 27 ذي الحجة 627 هـ.

ثم قوبلت مرة ثالثة في عدة مجال�س في عدة مجال�س اآخرها في 26 ربيع االأول 
648 هـ.

و عليها تملك في عام )827هـ( لمحب الدين اأبو الوليد محمد بن محمد بن 
محمد بن محمود بن غازي بن اأيوب ابن ال�سحنة الحلبي الحنفي )ت890هـ(.

ثم تملكه في عام )878هـ( ابنه القا�سي عبد البر ابن ال�سحنة الحلبي القاهري 
الحنفي )ت921هـ(.

دوادار  الحنفي  القاهري  االأ�سل  العالئي  اإينال  بن  اأحمد  بن  محمد  وتملك 
بر�سباي.

الجزء  منها  240( والموجود  با�سا  جورلولي علي  )مكتبة  م�سدرها  والن�سخة 
االول وهي في االأ�سل ت�سعة اأجزاء.
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خط االإمام محمد بن عبدالوهاب

د. محمد بن عبداهلل ال�سريع

�سبق لالأ�ستاذ البحاثة اأحمد الفهد العريفي اأن اأ�سار اإلى ن�سخة من »الر�سالة« لالإمام 
ال�سافعي، عليها تملك لل�سيخ عبداهلل ابن ال�سيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهم 

اهلل - .

نف�سه،  بن عبدالوهاب  ال�سيخ محمد  اأنها بخط  لي  تبين  الن�سخة  وبعد مراجعة 
واهلل اأعلم.
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خط اأحمد بن الح�سن ال�سيخ فخر الدين الجاربردي

عادل بن عبد الرحيم العو�سي

اإمامًا فا�ساًل دينًا  تبريز كان  الكبرى«: نزيل  ال�سافعية  »طبقات  ال�سبكي في  قال 
خيراً وقوراً مواظبًا على العلم واإفادة الطلبة.

اأخذ عن القا�سي نا�سر الدين البي�ساوي و�سنف �سرح منهاجه و�سرح الحاوي 
في الفقه لم يكمل و�سرح ال�سافية البن الحاجب و�سرح الك�ساف.

مات في رم�سان �سنة �ست واأربعين و�سبعمائة بتبريز - ♫ - .

* ن�سخة مراد مال برقم 859 من االأمالي في الك�سف عن الحاوي )المذهب 
ال�سافعي(.
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خط ابن العقادة

عادل بن عبد الرحيم العو�سي

 ابن العقادة الحنفي محمد بن عمر بن حافظ بن خليفة بن حفاظ اأبو عبد اهلل ابن 
اأبي الخطاب ال�سعدي الحموي الحنفي المعروف بابن العقادة.

)الوافي  مائة  و�ست  واأربعين  اثنتين  �سنة  وتوفي  بحلب  طمان  بمدر�سة  در�س 
بالوفيات(.

* ن�سخة عاطف اأفندي رقم )599( من )البيان فيما اتفق عليه ال�سيخان الإ�سماعيل 
بن هبة اهلل المو�سلي(.
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خط ابن اإليا�س ال�سهيد، ال�سهير بـ: جوي زادة

عادل بن عبد الرحيم العو�سي

خط ال�سيخ محيي الدين محمد بن اإليا�س ال�سهيد » الم�سهور ب )جوي زاده(« 
)954هـ(. 

* ن�سخة االإيثار لحل المختار )ن�سخة داماد اإبرهيم )561(.

للطباعة  االإر�ساد  مكتبة  اإ�سطنبول:  قبالن.  اإليا�س  باعتناء  موؤخرا  طبع  والكتاب 
والن�سر والتوزيع، )2016م(.
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خط �سياء الدين علي بن ال�سيخ االإمام الحافظ الموؤرخ قطب 
الدين عبدالكريم بن عبدالنور الحلبي 

عادل بن عبد الرحيم العو�سي

ولد �سنة ثمان وثمانين و�ستمائة، وتوفي �سنة خم�س واأربعين و�سبعمائة.
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خط الحافظ المنذري

خالد بن محمد الأن�ساري

المنذري  عبدالقوي  بن  العظيم  عبد  الحجة  الثبت  الثقة  الحافظ  االإمــام  خط 
�سنة 603هـ، وكان عمره  العمرية 118، وهو موؤرخ  ♫ من على مجموع 

حينها 22 عامًا.
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نموذج من خط العالمة ابن مالك �ساحب األفية النحو

د. محمد بن عبد اهلل ال�سريع
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قراءات و�سماعات

 قراءة الحافظ الكبير �سالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي ل�سنن االإمام الحافظ 
المزي. ومن  الحجاج  اأبي  القا�سم بن ع�ساكر والحافظ  ال�سيخين  الدارقطني على 
ال�سيد  مكتبة  ذخائر  من  والن�سخة  الجوزية.  قيم  ابن  االإمام  القراءة  ح�سور  جملة 

االإمام محمد عبد الحي الكتاني الفا�سي الح�سني رحمهم اهلل تعالى.
خالد بن محمد ال�سباعي
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�سند االإمام الحافظ ال�سيد محمد عبد الحي الكتاني لكتاب المنتخب من م�سند 
عبد بن حميد كتبه على ن�سخته الخا�سة التي ا�ستن�سخت له من مكتبة القرويين �سنة 

1317 وله من العمر 14 �سنة.
خالد بن محمد ال�سباعي
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�سبيلي  �سماع نادر بخط الحافظ ابن فرح االإ

�سبيلي  االإ فرح  بن  اأحمد  العبا�س  اأبي  الدين  �سهاب  الحافظ  بخط  نادر  �سماع 
ال�سافعي ♫ )ت: 699هـ( �ساحب ق�سيدة »غرامي �سحيح«، ا�ستخرجته من 

] حديث وكيع بن الجراح [ مجموع العمرية رقم )3(.
ن�ساري خالد بن محمد الأ
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�سلطان عالم بالقراءات

د. عمرو بن عبد العظيم الديب

الطين الذين حكموا م�سر وال�سام والحجاز، وهو:  وقفُت... على ذكر الأحد ال�سَّ
اأبو �سعيد �سيف الدين الظاهر ُخ�ْسَقدم بن عبد اهلل النا�سري الموؤيدي )ت872هـ(.

ابة الح�سيني الحنفي في كتابه - ما زال مخطوًطا - :  ذكره االإمام: محمد الن�سَّ
)بدائع ال�سمع في رد ودائع الجمع(، وقال عنه: »واأ�سحى ملًكا زائًدا �سرفه على 

وايات«. الملوك بحفظ القراءات، عالمـًا بوجوهها والرِّ

العلم  بذاك  الملوك  من  غيره  على  �سرًفا  زاد  اأنه  اأخبر  عندما  �سدق  وقد  قلُت: 
ال�سريف.

ولم اأقف على اأحد ذكر عنه ذلك اإال ما ُذكر في هذا المخطوط.
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سبق في العدد السابق ذكر فوائد عن المدرسة الشرفية،  
انظرها في (ص ۲۰۱، وما بعدها). [التحرير].
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د. علي بن محمد العمران
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م�سطفى من�سي اأبو جنة الحنبلي
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م�سطفى من�سي اأبو جنة الحنبلي
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د. محمد خير البقاعي
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د. محمد بن عبد اهلل ال�سريّع
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